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 ۰ نرعمحآ هصص و هلآ و د صم قلخلا كرس ىلع حالسلاو هااصلاو

 ضعب نم اهضعب دمتسي نيعوبتملا همنألا بهدم نأ ىفخب الف دعبو

 ىنعم سيو .٠ كلذ ىلع لمحت ةرورض ءايق دنع لئاسملا كلت لثمب دخألا

 قفەيلعنأشلا لهأ ريس ىرج امك ءةيعرش ماكحآ ماقم ةيعضو ةمظنأ ةماقإب
 لکل افاخستساو « ديدج لكل مهنم ًاتاسحتسا ناما دال نف رک

 ايني ةثراوتملا اهرخافم ىلع ةظفاحملا ىف ىنافتت الا همآ لك لآ عم « میدق

 ترقآ دق نوكت مماالا نم اهریغ یف جمدنتل اهدهج یعست ںآ نع ااصضف

 ۰ هثراوتم رخافم تاد ةدحم ةمأد تيا اهن ا

 لقعي الف مالسإلا دجم مايآ ىف ناكمو نامز لكل حلص هقفلاو
 برغلا ةظتأ ىف للخاا غلبم نايعلل هيف رهظ ىذلا نامزلا اذهل حلصي الآ

 ٠ ةمظنألا كلت داسف نم لالحنالل ةضرع تاعمتحملا تحبصأ ىتح

 لقرب ام ليحلا نم نوركتبي مهن اشو اوكرت اذإ ةماعلا نبأ 2 نمو

 حايس ةماقإ نع ءاهبنلا ةاضقلا زجعي ال نكل ةاضقلا ماكحأ ىف لدعلا ريس

 ۴ ا نآ نم لدعلا ةسارح لقكت

 اذإف سانلا حلص ام ءاضقلا اوسيق : ةيواعم نب سابإ لوقي ىنعملا اذهلو
 ا سانلل ثدحت زيزعلا دبع نبا رمع لاقو ه اوتستساف اود سف

 ٠ روحفلا نم اوثدحأ ام ردقب

 قالطلاب اذه فلحب الثم قالطلاب ثبعلاك یعامتجا ضرم ثدح اذاف
 : لاجعتسالا| ىلع ثعاب الب ةعوسجم ثالث كاذ قلطيو « ببس نودب



 . قالطلاب ثسعلا ىف مھل قرط دبع ىضرملا ةرياسم كلذ ءاود سيلف

 حح نودي نالف ىآرلو نالف لوقل ءىش تسيل وأ ةدحاو ثالثلا قالطلا

 عاستا بح ود و ۸ :e ضرملا تكتف دن زل ةرياسملا ہد رھ لد ناهرد يو

 هن احس هللا ةملکت عاضبألا هحاتسا همکح ليزتو < عقارلا ىلع قرخلا

 نيقهيةتخلا ضعب ةمملك ةماقاب لسنلاو ثرحلا ىف هك ربلا لوصح نس
Nkکا ۳ 4 ۴ ل 8 1 +«  A1 1  

 هلالح لح هللا هملت ماهم 4 رارد مهتا وهال سل نيدلا )) نيدهح شما زز

 لاوقأ ىلإ نيعوبتملا ةلألا ههقفي امع جورخلا نيهلا رمألاب سيلو « كلذ ىف

 ٠ مهلمع ءوس مهل ناطيشلا نيز ذإ ًاداسف ضرألا ىف نوعسي ءاننأ

 هدأ ود آ نم نک نع هفملأ یلخت ا E ىتلا یھ ةرياسملا ہے __ےھ و

 هح الص مدع نم ًاتشان كلد سلو ده وفع نيدلا هناا یدیآ مكاحملا

 ۰ همداوق عم هیفاوخ صق وآ « هماعد ضیوقت نودب ناكمو نامز لكل هقفلا

 ىلع اوضقب نأ لبق لاب مهل اده ال ءانبألا ءالوه ضعب مويلا یرنو
 e م هلتاخم نع خرشلا مسا م عرشلا نم مكاحملا و هرقاملا هاا

 انك انن نيح ىف قرشلأ ءانبآ نم نييرغتسملا ءاوهألل ةعباتمو « ىضرملل مهنم
 داع نآ ةصوقنم ريغ ةلماك قوقحلا ةداعتسا دهع لولح نم ًأدج لمؤث

 ہ3 كند حالصإلا ىلا اهنم ج اتحب ام حتاصب ناو 6 اهلك ةمظن لا کک رظنلا

 . ىفاعملا نم هلمتحت ال ام ةنسلاو باتكلا نم ةلدألا ليمحت امآو

 < ناطلس نم اهب هللا لزنآ ام ةبظنآ ىلع امه لالدتسالاا رهظس رهاظتلا و
 ققرلا اهراتس فش ةعداخمو ١ فوشكم سيبلت ىوس نادي

 ہھت وفن ال < داص رماد مهنيد د نيسسلا كىكشتل نويدتنملاو ء هتحت امع

 : نيقهيفتملا ءالؤه لامعأب هقفلا مصو ىف اهوزهتني نآ ريغ نم ةصرف ةبأ
 هعماجلا ةذتاسأ ضعب ىقلأ دق اذ وه اهو ٠ مهلابعأ نمو مهنم ءارب هقفلاو

 ٤



 ف ىیمالسإلا هقفلا خیرات نع تارضاحم ثالث ,NE ةد رصملا
 : اهرخآ د لوق وهو < و

 لك فلاخت ىندملا عيرشتلاو هيمالسإلا ةعرشلا نب ىرخآ ةقالعو »
 ر وو e عرشلا خیرات نم رخألا رودلا یف دج وت ٤ همان هفلاخسم مدقن ام
 ةنس ذنم تلخدأ ىتلا تاليدعتلاب مكركدن نآ انبسحو رصاحملا ةر وطت
 . ه١ « رصم ىف ةيصخشلا لاوحألا ىلع نيرشعو ةئاسمستو فلا

 ىا وفد نأ ددرد مالكلا اده ی زعم لفعل ن هعلاب ةه رمع تلد فو

 نع الاوقآ اهلوح اومكاح نإو عرشلا ف ماكحأ ماحقإ ہتار الوآ منتآ اھ
 رضاحلاو ) عرشلا نع هس رعلا ةددد حلا محاكحألا ردصم هىلمعتل سان

 رغ انه اهرکذ دیفیاا ددصلا اذه ف هميلآ تایرذذ نم اندنع مکو

 اه حرتقب ةلاسر عاد ةاضقلا ضعي نأ ةدم دنم ىنعلب دقو ملألا دد دجنت

 نيب ثراوتملا هقفلا نم رطقلا مكاحم ف ةيقابلا ةيقبلا ىلع ضاق وه ام

 دعب نمم كلذ تربكأف ء ةنسلاو باتكلا نم نيدمتسملا ءاهقمنا فلا ون

 بغ ىلع دلبلا ف ةمئاقلا تالاسرلا ف ترك مث «٠ عرشلا ةاضق نم هسفن
 هملق ىلع اهثعبم ةلاسرلا كلت لعل ىست ىف تلقو « هللا لسر ةلاسر زارص

 «قرشتسم یبرع لفحم نم یهقف عجم نم سیل هنانجو هرکفو هناسنو
 ٠ء طابقالا ددم شيعي لبنلا ىداوب هعرفو ١ طابسألا دب سرغ هلصأ

 ىوطضف اس ريتعاو « رظنلا اذه ثدحلا اذه ىلا رظان انآ انييو

 اقف ءرظنمو ىنم ىآرم ىلا ةلاسرلا كلتب ردقلا ثعب ذا « ربعلا نم هيلع

 چ رسخلا یقدصی رخلا اداف اهتاحف ص تحفل و < اهقارو

 لو خم موسرملا اه رهظ ىلع هلاسرلا مسا ی رظف هل عفو أم لوآو

 تاملكلا نوكت ثيح ىلا حلاطلا هلمع هبذجي « ةيواهلا ىلا هب فذقت ةيملإ |
 ارا احم م اا ل رفا ر ا

ِ 



 نااطلا ف هعرشلا ماكحألا فسم كس یىعص و ماظن وه اهو : لوەت یھ و

 رہتاسدلا ف هحللط ألا تاذلكلا نم نون الا و ماظنلا نَا مولعملا نمو

 باتکلا ق ادر مل اهن أو < ةبعرشلا ماكحألا نم دمتست ال ىتلا ةبعضولا

 ةعضولا ةمظفألا رتعا فلوملا نأكف ء ءاهقفلا اسهلوادت الو ةنسلا ىف الو
 باتكلا نم ا نحت فو ااف كع و 6 دحأ و داو ص هعرشلا ماكحألاو

 رعت یعض ونا ماظنلا زارط نم ء ایعرش هسسنو طقف هنسلاو دعو « دحناو

 ه رخآو نح 2 ادبی

 هربتعا نأ دب الثم دحاو ظفلب ثالثلا قالطلا مكح نأ قحلاو
 باتكلا ىلع ًادانتسا « ةظلغم ةنونيب مهفئاوام فالتخا ىلع نوملسلا

 هراسعت س وهم دهاش دا ۰٠ رضاحلا نرقلا ىِ مالسالا ردصم نم ەنىسلاو

 ف و و ت £ «* أ .« ۾

 تٹبد م رصع ق ةرملاب مكحلا ءاعلإ حارق ىلع سومهتملا ك ی رحم

 ةمألا نايك دهت ءارات سانلا ةآحافمو « داهتجالا ىلع قلستلاب ةمأ

 حجت اهفل وم اذاف اهربدصت فام تضرعتسا ةلاسرلا مسا دع و

 ناك _ ءاضقلا لحأل فنحت نأ دعي  ليلحلا هدلاو ناب هتلاسر ديهمت ف

 حام بهذملا جراخ نم ماکحآ هماقا بهذملا ىلع چ نم لوآ چ

 نا اد سج ملعن نحن و .# اهرکذ یتا ةلكشملا چیخ ف اثم یکلام ماع

 هقةوذت نآ نود « هکلس یف لاما لجأل طرخش نم هقفلا ىلع همآ رطخأ

 e لوا ناک هذآ ثٹح نم هدلاو ةسقنم رکذ نً كبعد و ۰ هله قود

 ةودق حارتقالا اذهب وه ناوكب لآ ليخت « بهذملا ىلع جورخلا لمحا

 ددلاو لعع امك طقف بهذم ىلع جورخلا ف ا نكل جورخلا ق هدلاوک

۹ 



 نأ ىلع <« سوهتم لكل اعبت ةرلاب ثراوتملا هقفلا نع اوضرعب نأ دح ىلإ

 كلس ىف طرخنا نم یا ًاهتمبف یفخت لآ بحي دسألل لبشلا ةداهش

 ةمذ ف دعب لخدي مل  ءءاقب هللا لاطأ  دسألا كلذو « ءاضقلا
 ءاضشو « رهزألاا ةلاكو « رهزألا ف هلامعأ ريدقت طقف هیلاو خيراتلا

 ريدقت بسحف هيلاو « ةينوساملا لفاحملاو « ىعيرشتلا سلجملاو « نادوسلا
 ريدقت نآ امک  تایرومع تاالاقمو « تافلؤم نم هتحىرق هب تداج ام
 دعب هنيح ىف خيراتلا ىلا اضبأ وه لب « ميلا سيل لابشألا ىبآ لامع
 هده هتلاسر ق هادي تنج امم ةبوتلاو ةبانإلاب هبقاوع نيسحت ليوطرسع

 ةمألا هذه ءاهقف عامجإو هللا لوسر ةنسو هللا باتكل ةفلاخملا نم ةصاخ
 ٠ برق نع حبصلا جالبنا ىرت امك ٠ نيعتازلا لوقت مغر

 نعباتلاو ةباحصلا روهمج طلع نآ روصت فيك !!! هللا ناحسسايف

 ادصا مود هلا نورقلا ىلا وت ىلع راصمألا ءاهقف هرهمحو مهیعب اتر

 قو طق ر ل احم نو نالا هانا ف تدا دن ا
 هحفلاا هسد رعد كلذ ف حلا ىلا ءادتهالاب دفلاأ فلولا .EE سصتخا

 ءاملع نم دحآ نع هلم لمن مل قلا ههقفد و <« لیلارسا ن طاس

 دنع الإ لحنلا نم هلحن ىف ىضترا الو « احرص ًاححص القن ةنسلا

 مارحف_نويديبعلا مهنمو  ةملألا نولهؤي نيدلا ةيليعمسأالا ضفاورلا
 « كات رال اده باتكلا هلالد هو حو ف كىترب نم ىلع مارح ی آ

 قد افقد ف بتکب نأ طبختلا اد امهل وصأو هقفلا و ثيدحلا ف طش و

 نتاعومطم نم هفحصم هط ولعم تک ةدع ءانتفا نا هلم ًانظ ثدحلاو هقفلا

 ۰ هها وم نوکق نَا راغ نم داهتح الا هہق ا هدعصد نيملعلا ف رسم 3 ديلا

 نيملعلا ملعت نوكب نأ نوديو « ةيلحلا هذه ىف قابلا ىلع هدعاست

 رشكلا اهنم ك دل ك ںو زخم ملععلا ام

 ريس زنا اه نکل ںسشر

۷ 



 لمي مل اب لوقلاو <« عرشلا ف یارب ملعلا لهآ نع دارفنالاو

 ةفينح ىبآ لئاضف یف انور دقو « لقعلا ف للخ نع نائبنب هيف دحا هب
 لاق هنأ ليذمهلا نب رفز ىلا هدنسب ظفاحلا ماوعلا ىبأ نبال هباحصأو

 اولاق ه نجي یتح هرظانآ لب ‹« تکسب یتح آدحآ رظانآ ال ینإ ) : ہانعما:
 ۴ ( دحآ هب لقب ل اب لوقب : لاق ؟ كلذ فيك

 هنأل ثيدحلاو هقفلا ق ةباتكلا كرت نأ . لقعتلل ةحلاص ةبقب لقعلا نم

 ه يركلا رعاشلا لاق لقو « هنسحي اللام كرت لفاعلاو ۰

 اندلا ف كاله امهيف شيطلاو ٠ نيدلا ميمص ف طلغ امهيف طلعلاو

 هبال م هلا ردقلا هقاس دلا ءاضمقل أ ىلع ظفاحم ن هاك و ٠. ةرخالاو

 ىلاعت هللا ءاش نإ ولج امالك ةلاسرلا ف هز نطاوم نم عض'وم ضعب
 مھنم اعادخنا همالکن رارتغالا نم روهمحلل اردحت ةمكأللا ءارو امع

 ايلخدم نم ملع ىلع وه سبل تالبوأتب اهلوانتم رغق تابالا نم هولتب اد
 ريغ نم اهدراوم ريغ ف ثیداحألا نم هدرس ام ىلإ ابادجناو « اهجرخمو

 هدش رب داتسآ ناودم فحصلا نم مولعلا راسو ثمدحلاو هقفلاأ یقلت هز

 «دهحمتملا» ادل عدآ ەك هس وت و هن احس هلل لوجم یناو 4 لطخلا عقاوم ف

 ہد_ےھ ف اک ام تس س دقو ٭ اص هحح دع نیک ىقحلا مداص

 ةادلا یلو ه احس هللا و ) قدالطلا ماکحآ ىلع 4 قافشإللا ( قاروألا

 . ليكولا معنو ىبسح وهو ةياهنلاو ةبادبلا ىف دامتعالا هيلعو
# 



 حاكنلا دقع ىعجرلا قالطلا لحب له

 دوةقعلا ىف ةماعلا ةدعاقلا : ( ٠٤ ٠١ ص ىف ) ةلاسرلا فلؤم لاق

 قالطلاو ٠٠١ دقعلا ف قوقح نم هب مرتلا ام نيفرطلا نم الك مزلت اهنآ

 نآ قحلا : ىنامسلا نبا لاق هريغو ىعجرلا ءاوس حاكنلا دقع ليزي
 تبثآ عرشلا نكل قتعلاك حاكنلا لاز عقو اذا قالطلا نأ ىضتقيب سايقلا

 .( هأ اقرتفاف قتعلا نود حاكنلا ىف ةعجرإا

 مدع ةدعاقلا كنت ىلع عرفي نأ ةلاسرنا هده فلؤم دارا : لںوقآ

 نداللاب هفالط هحص دیقتتف عراشلا ندا األول قالطلاب لحرلا دارفنأ زاوح

 الطاب هقالط نوكي هب نوداملأ هجولا فلاخت ةروص ىلع قلط اذإ هنا ىتح

 حاكنلا لعج اذإ ىعجرلا قالطلا نآو ء دقاعتلا ةعيبطب هدحو هکلسال هنال

 ف وأو ثلاثلاو ىناثلا قالطلا عوقول الحم ةأرملا نوكتال دقعلا لولحم

 ذخألا ىعدب نمم برغتسآ نكل « هحارتقأ فام لج ىنب امهيلعوب « ةدعنا

 نإو < صتنلا دروم ف جف یآرب هحارتقا حتت نآ طقف هنسلاو ںاتکلاب

 ىآرلا لهآ ىلا زاحنب نأ دارآو « ةصاخ اده ى فسلفتلا ديرب ناک

 دقاعتلا ةعيبطب ايش كلمي ال ملسملا نأ هلع نع برعي الآ بجي « ةظحل
 طرتشت نآ ريغ نم جاوزلا تلبق امنيح ةآرملا نأو < هايإ هتلا كيلمتب لب

 قح هل جوزلا نآ ملعن یهو تیکو تیک لمعب امدنع اهسفنل رايخلا
 نوک نذاإف « ءاش یتم اهقالط جوزلا عاقيإ تمزتلا دقف ءاش ىتم اهقالط

 ىتح همزتلت ملام مازلإ كلذ ف سيلو « اهمازتلاب ةآرملا ىلع قالطلا مازلإ

 ةدعاقلا هذه ىلع ىنبب نإأ نكمي الف ء ةميق ىآ ىآرلا اذه لثل نوكت

 لنوققلا اذكو < راه فرج ىلع اهنأل ٠ اهيلع هشي نإآ دارآ ام ةدعقتسملا

 هللا باتکل فلاخم لطاب یآر هنا حاكنلا دقعل ىعجرلا قالطلا لحب

 لوقب ىلاعتو هناحبس هللاف « نيدلا ةملآ ههقفي اع جراخو « هلوسر ةنسو

 نهلاجر هللا دع دقف ( نهدرب قحأ نهتلوعيو ) : ايعجر تاقلطملا قح ق

 هلاحلا ىلا نهتداعا قح مهل لعجو <« همئاق ةدعلا تمادام نهل اجاوزأ

 نأ لواح اذاو ‹ اهني ةيجوز ¥ هنآ معزي (دهحمتملا) اذهو « ىلوألا



 (فورعمس كاسماف نانرم قالطلا) : هن اش لج هللا لوقب كلدکو ۰« شیشح

 نأ ىلع ناتيآلا تلدف « لئازاا ةداعإ أل مناقلا ةمادتسا وه كاسمالاف
 أع لدي كلذكو « ةدعلا ىضقنت نأ ىلأ ىعج-رلا قالطلأ دعب قاب حاكش

 ف ت اخ هاوار اس دو نا قاط ف ةدراولا ثب داحألا ان رک دذ ا

 هاورلا هده ةحص ريدقت ىلع ( هتآرما اهناف اهعجاریل ) ظفلب دمحأ دنس

 عاقيإ دعب هل ةآرمأ لزت مل اهنآ ف صن هنأل « ةلاسرلا فلم ىعدي ا

 نم ىلوألا اهتلاح ىلا ةآرلا ةداعا هعحارملاو ١ اهبلع ىعحرلا قالطلا

 لق ةدملا ءاضقنا ردقت ىلع نيبت ثبحي اهلعج دس هةيجوزلا ةرشاعملا

 هللا ىلص ىبنلا دهع دنم اهل ىعرش ىنعم ادهو ء ةرشاعملا ىلا دوعلا

 لواح نمو اه وتت و حس او ةا زلاو مايصلاو الل اک ملسو ع

 لجرلا ملك اذإ هنأرا الخ قطن دقف اهل ىوعللا ىنعملا بغاشب ن

 امهيف ىه تدرو ىتلا ثداحألاو ٠ هغل اهعجار هنأ لاقت ءىش ىف ةارملا

 ناكمإ الف « ةيجوزلا ةرشاعملا ىلا دولا ريغ اهنم داري نآ حصي ال
 نآ ىلا ىدؤب دقع نودب اهترشاعم ىلا دوعلا نآ ىلع « كلد ىف ةىغاشملا

 بوجو مث « أامثاق دقعلا نكي مل ول ةيعرش ريغ امهنيب ةرشاعملا نوكت
 . ةدعلا ءاضقتا لبق ةافولا دنع ةيجوزلا ثرإ زارحإو ىنكسلاو ةقفنلا
 ةيجوزلا ماود ىلع ليلدلا نم كلذ لك « هعحرلا قحب جوزلا دارفتأو

 ٠ عطاوقلا ف ىناعمسلا نبا لوق نآ ىلع ء ىعجرلا قالطلأ دعب امهنس

 لأاوز رىتعال همألا عامجاو ةنسلاو باتكلا نم فراوصلا الول هنآ ىنعمد

 مايقب فارتعالا عم سايقلاب لوقب ىذلا نمف ء سايقلا ىضتقم حاكنلا

 اذهب دهناف « هلع سيقملا ني قراف دوجوب رارقالا لي هدض صوصنلا

 لواح ام دمنا هدادهنابف « ىلابخلا عنطصملا لصألا كاذ زيجولا نإايبلا
 ىلدحج لوق ةميق نوكت اذامف « روصقلاو ىلالملا نم هلع هنس نأ

 ٠ حححلا نم ىساورلا كلت مام هيف طول:
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 ىلع تيداحألاو تايآلا لدت مل : ٠١ ص ) ىف ةلاسرلا فلم لاق
 ةصاخ فاصوآب قالط ىلع تلاد امناو نونسم ريغ قالطو نونسم قالط

 لطارشلا هذه ريغ ىلع هعقوأ نيف عراشلا هب نذآ ةنيعم طورشو

 نذؤي مل ذإ هکلسیال لمع یتآو هيف هل نذآ ام زواجت دق ناک فاصوألاو
 ةطبرشلا هذه ىلع الإ الصأ هتابثإ انل زجب ملف ًاوْعن ناكف عراشلا نم هب
 , ) ھه فص ولا ادهن ر

a. 

 معزي نا ثيدحلا بتك قاروا بيلقت دوعت نمم بيرغ : لوقا
 ىراخبلا كلذكو ةنسلا قالط وه ام طولا ف كلام ركذ دقو !!! اده

 نم ةمألا هذه ءاهقفو « ننسلاو حاحصلا باحصأ ىقابو « هحيحص ىف
 هاورام اهنم _ آدج ةريثك كلذ ةلدأو « ىلحملا ف مزح نبا ىتح هفتاط لك
 رەع نب هللادمع انتدح : لاق نسحلا نع ىناسرخلا ءاطعو قیزر ني ببعش

 دنع نيرخآ نيتقلط اهعبت نأ دار م ضئاح یهو هتآرما قلط هنآ

 رمع نياي : لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كلذ غابف « نيأرقلا
 نلطتف رهطلا ليقتست نأ ةنسلا « ةنسلا تأطخأ دق هللا كرمآ اذكه ام
 كسمأ وأ كلذ دنع قلطف ترهط ىه اذإ : لاقف اهتعجارف ىنرمأف ءرق لكل

 هار نا ىل لب راك ارا هفت ول تارآ ٠ ها لوسزر ا تلق
 نادح) : لاق ىناربطلا هاو ٠ ةيصعم تناكو كيم نيبت تناک ال : ںاق

 یصمحلا ریثک نب دیعس نب ناشع نب ییحب انٹدح ٭ یزارلا دیعس نب ىلع
 ت RRR ی
 هلالعإ قحلا دبع لواحو ء روصنم نب ىلعم قيرطب ىدطقرادلا هجرخآو
 بوقعبو « نيعم نيا هقثوو « ةعامجلا هنع ىور دقو ٠ كادب سيلو ىلعمب
 هلعب ملو « ىناسارخلا ءاطع نع بيعش قيرطب ىقميبلا هجرخآو  ةبيش نیا
 مهولا نم هب ىمرب امو « ةعبرأللاو ملسم لاجر نم وهو « ىناسارخلاب الا

 ه:باور یف بیعش هعبات دقو « هل عباتم دوجوب لوزپ هثیدح ضعب یف
 عناق نبا نع ىزارلا رکب وبا اض ثیدحلا اذه یوریو ۰ یناربطلا
 هطااتخا لىق عاف نیآ نم رکن لآ عامسو ي یلعم نع ناداش ند دمحم نع
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 ًادح ةرثك بابلا اھ ی ةلدألاو « ذودشلا نيطاش هلوح تشونحا

 نم نأ كلذ نم ملعف « ثيدحلا بتك ىقأب نع الضف ةتسلا لوصألا ىف
 ىفانب ال ءىراطل ىهنلا نأل رمألل هتمااخم عم هقالط عقب ةنسلا فلاخ
 ةيوصخملا ضرألا ىف ةالصلاك لوصألا لع ىف لصف امك ةيلصألا ةيعورشملا
 ٠ ةعمجلا ةالصل ءادنلا دنع عيبلاو

 < ةارملا ههرح دييقت عفرو ٤ حاكنلا كلم هلازإ هنإف قالطلا امآ

 . هلع اهىترت ايًآر هب وبندو ةينيد حلاصمل اهاض رد ءادتیا اه دقت عرش ان او

 دييقتلا اذه عفرب نآ هلف دساغملا ىلإ حملاصملا كلت بالقنا لجرلا ملع اذإف

 ںباتکلاب لص ألا عورشم قالطلاف ء ىلوألا اهتلاح ىلإ ةآرملا دوعت ىتح

 اهكلمب ىتلا ثالثلا تاقلطلا قرفب نأ لجرلا عراشلا رمأ اىنإو « هنسلاو

 دكاتتل ةبغرلا نمز ىف اهابا هقالط نوكبل اهف ءطو ال ىتلا راهطألا ىلع

 ضيحلا ءانثأ قالطلا ف ام عم مدنلا نع دعب نوكيلو « قارفلا ىلإ هتجاح

 « ةىعورشملا لصأب لخت ال ءىراوط كلتو ء ةآرملا ىلع ةدعلا ةدم ةلاطا نم

 بجوب امن إف هيف عماج رهط وآ ضبح ىف ثالثلا تاقلطلا لحرلا عج اداف

۲ 



 ءىراطلا مثالا عنمي الوءمثالا هيف عماج رهط وأ ضيح ىف ةعومجم اهعاتإ

 م كلد عنمي ملو روزو لوقلا نم ركنم هنإذ راهظلاك هيلع رثألا بترت

 اباق ام ىلع صنلا دوجو حم سایق ىلإ هجاح ید انسسو « هيلع هرثآ بترت

 ء اسايق ال اريظنن راهظلا انركذ امنإو ةنسلاو. باتكلا ىن

 ىتلا هقيرطلا ىنعمي ٠ هننسأ تاطخأ ملسو هيلع هللا اح یا لوفو

 ٠ لعافلا اهيلع باثي ىتلا ةنسلا ال « اهيلع قالطلا ءارجإ هناحبس هللا رم
 ةعدبلا قالط ىف دارملا اذكو ء قلطملا هيلع باث رم سيل قالطلا نذل

 ىنعمي لب <« هنسلا فالخ ىلع لوألا ردصلا دعب ثدحأ ام ىنعس سيل

 ةعومجم ثالثلا عاقيإو ضيحلا ىف قالطنا نأل < ةروكذملا ةقيرطلا ىنلاخ ام

 ثيداحألا صوصت ركذن امك ملسو هيلع هللا ىلص ىپنلا دهع یف عقو امم
 عزان نمو « ةعومجم ثالثلا عوقو ىلع ةجحلا ركذ دنع كلذ ىلع ةلادلا

 ةحصو < ةعومجم ثالثلا ةحصو ٠ عوقولا ىف ال مثالا ىف عزان امنإف
 ىف عزانپ نآ لواحی نم دنع سیلو « ءاوس دح ىلع ضیحلا ىف قالطلا
 يقةوسن ىتلا هلدألا نم حضتي اسك « ليلد هبش الو لیلد كلت ف وآ هذه

 ٠ نيينالا نيلحبلا ىف

 هجو ههقفتملا نهذ ىلإ برقيل ةالصلاب الثم ىواحطلا برض امنإو
 ىلع قالطلا سقي نآ لحأل ال هنم جورخلاو دقعلا ىف لوخدلا نب قرفلا

 باتكلا نم صوصنلا دوجو عم ساقلا ىلإ هجاح ىف وه سیلو « ةالصلا

 ةباجإلاو حيحص ضارتعالاو « ةلاسرلا فلم هلوقب اأ ىنعم الف ةنسلاو

 .٠ رخألا قح هب قلعت دقعلاو « تادابعلا ىلع دوقعلل سايق اهنإف ةلطاب هنع
 نم جورخلل سايق هنأل ىواحطلا هدارآ ول سايق نم منام ال هنآ ىلع

 قالطلاو « هب رمؤب ما اب ةالصلا نم جورخلا ىلع « هب رمي مل امب حاكتلا
 قراف الو <« كلذ ىلإ امو رهلا ىف ةآرملا قح امنإو <« لجحرلل ضحمتم قح

 رکذ نآ دعب هلوقو ء هعنطصا یذلا هلاخ دنع الا ساقلا ةحص ىف رثؤم

 ااکو » : ( ناترم قالطلا ) لوزن ببس یف یذمرتلاو ہکاحلا ثدح

 ىف داهتحاللا ةىترم غلب هنآ ىلع لبلدلا نم « حبحص ىدنع نيدانسإإلا

۳ 



 نم رجح نہا لاثمآ غولب نآ نزح یف طقف هقفلا یف ال اضبآ ثیدحلا
 ٠ رظن عضوم ةبترملا كلنل نيرخأتملا

 ! ! ؟ دنع کل نوک یتح متا نسف

 نحن اب قلعت ضرغ ةروكدملا هبآلا لوزن بس یف ثحسلل ناک ولو

 ٠ ةمالسلا هللا لأسن « ةحصلا نوكت نبأ ههرآ تنكل هش
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 ضبحلا ف قالطنا ةحص

 ىف ةريثك هظافلأو تيدحلا اذه تاباورو : ۲٠ ص ىف ) : لاق

 اهیفو  ضلاح یهو هتآرما قالط یف رمع نبا ثیدح ینعی س هنسلا بتا
 یتح ضبحلا یف رمع نبا اهقلط ىتلا هقلطلا باستحا ىف ديدش فالخ

E Rg EG 
 دعا وقلاو نآ رقلا رهاظل اهتقفا ومب « انش اهرب ملو ىلع اهدرف د ربزلا ا

 نع اعامس هتیاور ( ۲٠٢ ص ) ریبزلا یبآ هیاور هحص دیؤیو هحیحصلا

 4 راشي نب دمحم نع ( ۲١ ص ) ینشخلا هباورو « هقث هحح هعیهل نیاو

Jدانسإ اد ھو )) كلدب دنعل ا  Ehهل وف نم أ ومىهف دقو ٠ اد ح  

 ىتح ةقلطلا كلت ىلإ دوعب ريضلا نا بهو نبا ثيدح ف ةدحاو ىهو »

 باستحا ف ( هححلا هده نم اصلخم ادجن م ميقلا ناو ج نا نً

 ىلا هعاجرإ حضاولا حيحصلاو جاردالا امعزي نآ الإ ( ضيحلا ةقلط
 ةدمؤمو ضبحلا ىف قالطلا نالطب ىلع البلد نوكيف ةدعلأ ليف ىف هقلطلا

 لب یرنلا ینا اه جارا کرلو نک )دیزل یا اورا
 ثدحتسم حالطصا وه امف اف هعحرلا ةفاطملأ هعحا رم یف ات امسا امآو

 ريغ ضيحلا ىف قالطلا نأب ( ٠۷ ص ) ىف فلؤملا حرص دق لوقا
 م مه ریس راو نمو ضفاو رال هام هع اتم اده و ۾ هل رثآ لو

٤ 



 ظافحلا ةداههش امهريغو نيحصحصلا ف رابخألا نم حص امي تعالت ي

 س یل هوش ا امد ركنملا هب وقتل هلواحمو <« یهشتلاد لوقو < تاسلا

 يلا ثداحألا یف بارطضالا ىوعدو « دقنلا ةداف نيب هنم رکنآ یه

 لقع ف بارطضاو ةغلاب ةحاقو ىلع لدن حاحصلا باحصآ اهجرخ
 ةهحرحسص ق ضلاحلا قالط عوقو ىلع ىراخبلا بوي دقو ء هبعدم

 ا ) قالطلا كلدب دتعم ضتاحلا تقل اذ باب ( ٠ ناف تی

 هتأ ما قالط ىف رمع نيا ثيدح قاسو « كلذ ىف فالخ ىلإ ةراشإ

 باہتحا ىلع اضيأ ملسم صنو ( اهعجاريلف ةرم ) هظفلو ضئاح ىهو
 ء اهقلط ىتلا ةقلطتلا اهل تسسحو : لاق ثسح هقيلطتلا كن:

 ٠ هدانسإ عم هرتد قبس دق رمع نبأ نع نسحلا ثيدح كلذكو

 نيحبحصلا ىف هعىجارملا ظفل اهيف درو ىتنا ثبداحألا ضرعتسأا نمو

 دمع ىف ةيعرشلا عاضوألا نم ظفللا اذه نآ ةظحل كشي ال امهريغو

 حالطصا هف ثدحی ملو « هرغو قالطلاک ملسو هيلع هللا ىلص ىبللا

 نم قالطلا ثیداحآ ق عقو ام نک و٤ اا ا هولا تع ف نم

 ىلإ دولا ىنعأ < ىعرشلا ىنعملاب وهف ةعجارملاو ةعجرلاو عاجتراللا
 صوصن ىف عقو ام لك لب  ىعجرلا قالطلا عاقبإ دعب ةيجوزلا ةرشاعملا
 دقو « ىنعمو ًاظفل ثيداحأللا ىف درو ام قط ىلع لسقلا اده نم ءاهقملا

 ۰ ءىش ف ادا ادا ققحش ىئدلا وحلا ما ةدارإ هدسص مدع قبس

 ىعرشلا ىنعملا نوك عنم ىلا حنجي ىل ميقلا ناو ٠ بابلا ثيداحأ ىف
 رغ لمتحت أل ىتلا همامآ ةلثاملا ثبداحألا نم الحخ- ةعجارملا نم ًادارم

 ا عنملا اده لثمد ملكتي نأ نع هسفف ابرو « الصأ ىعرشلا ىنعملا

 الاضف مهسفنا ثيدحلا هلمح دنع طقاسلا بيعشتلا ىف الصأ ىدحلا

 .٠ ءاهقفلا ع

 نطاومل اکاردإ لقأو م عيوا ًاوطخ عسوآ ياكولا نً تح و

 ادار يغرقلا ىنعم ا نوک عنم قرط چ ىف اسا رب مل « حاضتفالا

 لیلدلاب بلاطب هنآ ىلإ هبتنم ريغ یوعد ةروص ىلا عملا اذه رع

10 ۰ 



 حالطصالا ثودحل ةوبنلا نمز دعب نمز ديدحت نع لاسيو : اهيلع
 هشیي رغ نم یواعدلآا ىلع انرتحم هنودح یعد یدلا ندحتسلا

 ىعرشلا ىنعملا هعجارملا نم دارملا نآي هل درم ال ءاضق ىضقت ىهو ضيحلا

 ٭ اس

 ىت قالللا عفو ةدرقب ديش تداحألا كل ف ةجارتاب ملا
 :فاطلا باخا ق راحات ف رخل ا
 ادإ اهيف ركذ امفاف ةيآلا ف عجارتلا امآو ٠ قبس اك ةلاحلا كلت ىف

 .طأاحآ نمو هيف نحن امم كلد سلو انهن ديدح دقع رمالا ج اتحا

 ىتلا ةريسيلا ةديللاب لب < رع نبا قاط ف ةدراولا ثىداحألاب ًآربخ

 ىنلطقرادلا دنع هعش ثسدح اسس الو حتفلا ف رجح نیا اهر د

 هعجارملا نأ مزجي « اضيأ هدنع ىحمجلا نمحرلا دبع نب ديعس ثيدحو
 هحوزلا ةرشاعألا ىلإ دوعلا وهو < طقف ىعرشلا ىنعملاب ثداحألا كلت

aa aE aD a 
 مل ثداحألا كلتل ارضحتسم ناك ثيح ميقلا نباو « فراص الو فراس
 ثىح ۾ ةرداكم یعرشلا ىنعملل راتنإإلا رهظمد رهظد نأ هتل ضر

 عرشلا ف ناعم ةلالل ةعجارملل تش نآ لواح لب « راكتالل لاحم ال

 دعب هيجوزلا ةرشاعملا ىلإ دوعلاو « ةراجلا ةبهلا درو « حاكنلا : ىهو

 دنعو « لمتحم كرتشم اده لوق نآ هل حصي ىتح « یعجرلا قالطلا
 جوزلا ىلإ ةعجارملا ةن نأ هتاف نكل « لالدتسالا طقسي لامتحالا
 . قالطلا دعب ةرشاعملا ىلإ دوعلا ىنعم نعت ًاعوقو ةحوزلا ىلإو « امايق
 ةعحارملا ظفل ق انمالك نأ ىىن هنآ ىلع كارتشالاا ضارتعالا دري 2اف

 ىن هللا باك ىف عقو ىذلا عجارتلا ا ثيداحألا كلت ىف عقو امك
 ءأاح م < ةرداحلا هنهلا در ثىدح ىف عفو ئذلا عاجرالا و حاكنلا

 ثمداحألا كلت ف ىعرشلا ىنعملا ةدارإ ميلست مدع قيرط كلسو ىناكو شنا
 هلغوتل < یعدنلا قالطلا ف هتلاسر یف معآ ىوغللا ىنعملا نأ ًارستعم

 اهسرد ىتلا « مجعلا بتك نم اهدافتسا ىتلا < ةفثازلا تاكحابملا ىف
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 تاتكلا ف ةنبعتملا ىه ةبعرشلا ةققحلا نأ هتافو « ميقلا نہا نود وه

 فارتعاللا دعي < اهتداارا علم لاحم الف < ملعلا لهآ نب قافتا ةنسلاو

 . راطوألا لين ف ركنآ ثيح فيرحتلاو < فيرختلا ف لغو مت « اھت وبس

 ثيداحألا لافغإ نأ هنم انظو ةرباكم « ىعرش ىنعم ةعجارلل نوكت نأ

 ىةكي رجح نبا حتف نع هلقن اميف ىعرشلا ىنعملا ف صو صن ىه ىتلا
 هوجو نع راتسلا فشكي نم دجوي الو < ملعلا لهأ ةفحض لالضإ ىف

 دعو : هيف رجح نبا لوق لقني مل اذامل هلسف < لقنلا ىف هتتابخ

 : ةصقلا ىف رمع نبآ نع نيريس نب سنآ نع ةهبعش ةباور ی ىضقرادلا

 هلاحرو < معن : لاق ؟ هقىلطتلا كالت تف آ N I EET ا رع لاقف

 ىحمجلا نسحرلا دبع نب ديعس قيرط نم هدشعو « تاقث ةبعش ىلإ
 نآ رسع نيا نع عفات نع رمع نہ هللا ديبع نع ( هرغو نيعم نبا ةقثو (

 كدر تيصع : لاقف ء ضئاح ىهو ةتبلا ىنآرما تقلط ینا : لاق الجر

 رمآ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوذسر ناف : لاق « كتآرما تقرافو

 قالطب اهعجارب نآ رمع نبا رمآ هنا : لاق « هتآرما مجاري نآ رمع نیا

 در قايسلا اده یفو ء كتآرما هب عجرټ ام قت مل تنآو « هل یب

 ىهتنأ ٠ ىوعللا ىنعملا ىلع ربع نبا ةصق ىف ةعجرلا لمح نم ىلع

 حصت ًايوْعل ىنعم كاله نآ ميلست ريدقت ىلع اده « رجح نبا هلاق ام

 نأ هل نيبتب ةغللا مجاعم عجار نم نكل رمع نبا ثيداحأ ىف هتدارإ

 اذهو <« رمأ ىف اهثداح اذإ ايف ققحتب ةعجارملا ظفلل ىوغللا ىنعملا
 ثدحأ اذإ الإ تداحألا كلت ىف الص هتدا رإ حصت ال معألا لا

 ىلع ثدحتسملا هبآر قفاوي ًاثيدح ًاصاخ ىنعم ةملكلا كلتل ىناكوشلأ
 اده نم نيتف « ةغللا فالخو هللا ءاهقف عامجإو هنسلاو باتكلا فالح

 ىعرشلا ىنعملا ف صن رمع نبا ثيداحأ ف ( اهعجاريلن ةرم ) نأ نايبلا

 : ىلحملا قف مزح نبا هلاق ام امآو ٠ء ىنطقرادلا هجرخأ ام ىلإ هجاح نود:

 لتلد اهتعجارمب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لور رمأ : مهضعب لاق )

 نال < متمعز ام ىلع اليلد كلذ سب ايلق ٠ اهب دتعب ةقلط اهتآ ىلع

 هيلع هرمآ امنإف « اهبنتجا دقف اضئاح اهقلط ذإ كش الب رمع نا
 ( كش الب لبق تناك امك اهعجارب نآو « اهل هقارف ضفرب مالسلااو ةالصلا
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 . قالطلا لبق تناك امك ینعم ( لبق تناک امک ) هلوقب دیری ناک نف
 تناك امک ینعم دیرپ ناک نإو « ةقلطلا ىلع ليلد هناب هنم فارتعا وهف

 نأ نكمي لب « ةملكلل ىعرش الو ىوغل ىنعمب سيل وهف « بانتجالا لف
 دذسضقتلاو قالطالا ةقالعب ىعرشلا ىنعملا نم اعزتنم ايزاجم ىنعم نوک
 هرا ء« نالا | لی دعو ؟ هعرشلا هققحلا نع هفراصلا هند رقلا نبا نكلو

SNE oS ) 

 « ايش اهرب ملو ىلع اهدرف » دواد ىا بغ سرلا یآ ظفل و

 ةقلطلا تلت نا ديمي هيلع درلا لب « عقت مل ةقلطلا نأ ىلع لدي الل لمجم

 ىجرلا ف نالسعتسب كاسمإلاو درلاو ءىش ىف ةنونيبلا ةدافإ نم تسيل
 ٠ ىعجرلا قالطلا بقعت ىتلا

 «ةقيلطتب هيلع تبسح اهنآ ىنعب اذه فالخ ىلع اهلك ثيداحألا : دواد وبأ

 د دقو ( مدقت اک ه وحن ملسملو م كلدر اح رصم ىراخىلا هأور دقو

 هرکفأف دمح أ مامالل ىعدملا قااطلا عودو مدع یکح هلأ دحاو راع

 ۰ ( ةضفارإا بهدم وه لاقو

 نيسلدملا ص فلآ نم لک هرک دد ىكملا ملسم نل دمحم ردزلا واو

 درد اللوم سلدملا هناور در نمف 6 سىلدتلاب روهشم وهو مهدادع ف

 ققحتت مل نكل « طورشب سلدملا ةباور لبق نم طورشب اهلبقبو « هتباور

 هلق مل رىلا دنع نأ لاف ۰ اقافتا هده هتاور درت انه طورشلا تل

 مهام دحا و كلد لق ملف هلح هعأمح هاور 3۵و ر زلا یبا ریغ دحا

 یح اده نم ركتآ اث دح ردزلا ومآ وری مل : ثدحلا لهآ ضع لاق ۽

 ف رمع نا تد دح ةاور ءا وه هفلاخو الد نکس مل ول رس زلا ا ا نا

 *؟ 'ر وهشم سلدم وهو فکف ا رکنم اذه هرىخ ناكل امه رغ و نصحصلا

 ةشخلا مالسلا دبع نب دمحم قيرطب مزح نبا هجرخأ ام امأو

 نلبم ىلع لدي وهو ىنشخلا لدب هطخب ىبحلا هئزج ف ىناكو شلا ظفلو )
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 غعوقو ىلع ةلدألا نم نوكب لظفللا اذهو ( هتآرما اهناف اهعجارل إ
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 , ىعجحرلا قالطلا دعب نوكت امن ةعجارملا ناف ءاهقفلا رهابح كلذب لوق اك ةمثاق ةدعلا تماد ام امهنيب ةيجوزلا ماودو هلاحلا كلت ىف قالطلا
 ىفتتف « هملاق ةدعلا تماد ام هنونسلا دعي ءىش ن ضیحنا ا ىف قالطلا نأ (ءىشب سيلف ) ىنعم ناب یرخألا ةياورلا نامجإ رسض ةياورلأ هده لب « امهنيب ةيجوزلا ماود ف صن ( هتآرما اهإف ) هلوقد
 ی و

ST aan RE ۰ 2 | 4 1 
 سالخ نج هداتع نک یک E اا سا هاور مو

 هس و ۰ اھ دنع ٣ صد اح a دن آرم قاطی لجحرلا ف لأ هڏ ا ورع
 هلو نا ىلع سلدم وهو ةدأتف ةنعنع هف نںآو ءیش هصعح ف امامه ن

e I a 
 مهن ىراجلا عامجاللا ديؤيو اد د ی اه دف ال نوک نا

EE 
 لتاسملا ف ذود شلاب فرع نسم سالخ سملو ء و اا
 دتعت ال ااف ةضيحلا كلت ىلإ ريمضلا عاجرإ اذه لاما قلا دغ ا

 مو ا +.

 # هار هک ع ف ا

 : عماج ف اب ةركنملا ريبزلا ىبآ ةياور ديب ىلإ ىفلؤملا حونجو
 رمع نیا قح ف ںاق هنآ ملسو هلع هللا ىلص ىبنلا نع رمع نع بعو نبا + هه ا مک ۱ س

 س نإ ہل رهطت م سصضبحت من رهطت ینح اهكسشس ت اهعح ا رلق هرم

 هلا رم لا ةدعلا كلت « سس نَا لق ٰیلط ا ںاو تلد اعد كسم

 ركفتلا ىف لالتخالا نم « ( ةدحاو ىهو « ءاسسنلا اهل قلطت نآ یلاحت
 میشل نياو 7 نيا یس و و رانا ۶ ءاضم را کک ةراحتسالا لسف ی

 ةحح روهمجلا هب دادزإ عأزنلا عوضوم ىف اصن هن وکل ۰ للیند ریعتب

 نأ ىلإ ثيدحلا بلق عم هنم صلختلا ف قرط اندهجمتم تقکاو
 ناو ( نم ةدافتسملا ةقلطلا ا ريمضلا عاجرإ وهو همع زل اللد نوک
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 E ہم ههتش امك اهیلإ هعاجرا ضرفنلف اهبرق ةبسانسب ( قلص ءاش
 إ نكل « هع ثدحملا نع مالكلاا فرص , نم هيف ام عمو ةدنافلا نع
 لآ : هدست ام ئر اصقو ر زلا ییا ها ل دا اره ف دحود
 ىلع ملسو هیاع هلا ىلص ىبللا هرما سشيحلا ف هتآرما قلص رمع نيا

 اهکسم نآ نیب دعب امیف ًاریخم نوکب نأ ىلع اهعجارب لا
 ںوقن ىدلا نسف * ةدحاو اهعاقا مولعملا رغ هقلصلا هدهو 4 أاهقلصد ١
 یھو A اهنآ جر اخلأ ف اهعوفو E غ ةقلملا هده نع
 ضرف فاني لهو . تققحتو جراخلأ ق تعقو اذإ امتح ةدحار

EREىحارملا ظنا هيلع لدم امك ةقشح ةآرملا ىلع قااط اهلبف عقب نأ  
 ۰؟ ثدحلا ف

 ةسرعلا ةغللا اديس الو مولعلا ف عسوتلا نم غ غلب فلوملا لعلو
 یتح اهرداصم نم اهناقتساو < اهلهآ نم اهسلعت نع هينعب ًاعام هحقلا

 هدحو وه ےلردآو ؛ هدنع ا ضورفملاو عقاولا فم
Eرابتعاب ددعلاو « هتمترم رابتعاب ددعلاو ٠ هتاد رابتعاب ددعلا  

 نوک نذاف اه رحه بجیف ةسرعلا ف تلخدآ ةمجعتسم تارا 2د
 ةقلطلا ىلإ يلا عاجرإ ردت ىلع ( ةدحاو یهو ) ینعم
 ر ا

 : نيدهجمتما نم هلل لاق نآآ قحن ااف !!! روهمحتا ىلعو ميقلا

 ء ماحزلا كرطقيال

 ى اہک YE ہدحا و ةف ضيحلا هلاح ق رمع ندا قالط ناک و

 هع ناک ام دنفیو « اهیلع وه لوعب یتلا نی ریس نیا هباورو ثيللا هاو
 هلاح ف هفالط نا نم هد ص نب, رهو مهصعب نم هس ندر شع نو

 ا ند ریس نپاو ثيللا تاور ملسم جرخأ دقو « ال ی اک ضبخلا

 ۰« هح. ى

 ةا ديب قالطلا دلا ىق قالطلا نالطبب لوقلا نأ
 ةا رحأ تلاقو لحراا 0 اداف اهتهح ٠ نم را يطلاو ضيحلا لعب ا تس
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N 2تاق وأ ف ه ررکیو قاللع ا لح لا كالا خلا ق ناک نالطلا 5 .  

 ¢ هم 2 # ر چ 5
 ةرشاعم اهرشاعو لجرلا ۽ 2 وا ردصلا ق اڌ قداطلا یاد ا9 رسد ی

 تافملا نم كلذ فو ااا هاا ف lA HE 4آ ملعب روھ و هع رش رغ

% + + & »4 
 0 ا 4 1.

 + كركم ا هج ر
 کک لک”

 . ثحسلا اذه ىف فلولا لوقت ضحد ىف فاك نايبلا اذه لعلو
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 دحاو فل تزاسا نداطلا

 روهمح لاوفآ نم مهفي سالا لک هنظ یدلا ) ٤ ص ف ( : لاق

 تفل ثالثلا قالطلاب نوديرب مهنآ ءاملعلا نم ثحبلا ادهل اوضرعت نم
 ف نيمدقتملا نب فالخلاا نآ نورتو ٠٠١ هانعم ف امو ( اثالث قلاط ز

 ىف امو ةملكلا هذه ىف وه امنإ هعوقو مدع وأ ثالثلا قالطلا عوقو

 عاقيا نع ريبعتلا نم رابخألاو ثيداحألا ى درو أم لك نولمحب لب اهانعم
 ءء١ فرص طخ اذه لكو ( ثالث قلاط ) قلطملا لوق هنأ ىلع ثآلث تاقللم

 ىلإ مومفم ؛ حيحص لامعتسسا نع لودعو ؛ ةيبرعلا عاضوألل باقو
 ةملكو « ةينلاب ثالث ةنيب اوعقوأو 'اولانت مث موهفم ريغ ء لطب لامعا

 یھ لب < ظافلألاب بعالت یھ امنإو لاحم ( ٥۳ ص ) اال قلا تنآ
 ةمألا نيب فالخ عضوم نوكت نأ لقعي الو « ماهفألاو لوقعلاب بعالت
 اهضمي ملو ( ٠١ ص ) ةباحصلا اهفرعي ملو ء مهدعب نمف نيعباتلأ نم
 «ةميلسلا ةرطفلاب اهب نيققحتملا ةعللا لهآ اونا ذإ سانلا ىلع مهتم دا

 ذنم ىل ادب دق ىنعملا اذهو <« راركتلاب ناك ام وه هوضمآ ىدلا امنإو

 نيثحاملا نم ىنقبس نم فلاخآ انآو « هنم تققحتو هنس نيرشع نم رثتأ

 هوحنو ( اال قلاط تنآ ) لئافلا لوق نأ ررقآو ( ٥۴ ص ) اج
 Fk a ةهيدي فو ةغل ىناعملا ىلع ظافلألا ةلالد ق نوک ل

 لا اع لا عاقيالاو ءاشنالا ىف ( الث ) هلوق نأو ؛ ةدحاو
 CS یف و ءىش ىلع هل ةلالد ال « مالكلا نم ًاوعل راصف « هعل

 مهدعب نمف نيعباتلا ني فالخلا نآ اضيأ ررقآو « اهف وه عضو ین
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 ىنعب ىرخآ دعب ةرم قالطلا راركت ىف وه امنا « هوحنو تالثلا قالطلا ف

 E O قالطلا قوحل ف

 هر حقت ) ٤۷ ص ( یلاط تاق < ظافاألا اهد احن اب 1 ج راخلا ف ايا

 اقب ال امك <« وعل هدعب ثالث ظفلب ملكتلاو + قالطلا ىهو ةب ونعم ةقيقح
 < هلاشتنإو عيبلا دقع داجيإ ىلإ دصق ىلع الث تعب ( ٤۸ ص )
 ققدو ركف دحأ هف ضراع ال یهدی هلک انلق ( <۹ ص ) یدلا ادھر

 ء ( ه آ فصنأو ىنعملا نم ققحت

 قالطلا ناشب هتلاسر نم عضاوم ف هلوقب ىذلا وه اذه لوقآ

 («صصنس تل ا هححد هىلاطم ربع نم كد ل مل ادا 4 راس

 اده لثم یف < وهتلا ادهب هلثم نيدلا ف ملكت !١ مالس اللو هقفللاش

 ول ا و ا ا فل ولا E E ob ا ا
 منيب فالخ الو « ثالثلا قالطلا رمآ ىف نيعباتلاو ةباحصلا نيب افالخ

 لد ٤ مهدنع لوهجنپ ( اال قلاط تنآب ) قالطلا و هلاخ ف الا > فا

 4 دهحمتملا اده ا هلهحن ملو ٠ ٠ برعلا هفرعتو نوعياتلاو < هب احسها هفرعل

alاد دو ىفعملا ا ھل  Eنبررشع نم ا  SEEىلع لدی  

 نا كلذ ف دح ا ف رقد مل 9 ٭ هن وفل کدهع نم همز 2 o فد رجا

 ) 1 قاط ( ظفل هللا ءاهقف دع لد ي هرعو ینلطلا و 4 ءاشناإلاو رتخلا

 زازعلا دع نب رع اهنع لوقت ىتلا هتسلا او ا هن ونس ت

 ثالثلا عوقو ىلع لدي ام هلمج نف هلا ف مهل وق ك4 و هل وقي ام

 ٠ هع وجم

 ىناربطلاو هننس ف ىقهيبلا هجرخآ ام انلق ام ىلع ةرهاظلا ةلدآألا نم

Eتناك : لاق ء ةلفغ ند كوس نع ىلعألا دنع نب ميهار نع ه  

 « هتانه ەفالخلاب ود املف « ىلع ني نسحلا دنع لضفلا تش هشلاع

 ثالث قلاط تنأ « نينموملا ريمآ لتقب ةنامشلا نبرهظتأ : نسحلا .لاقأ

 هلع هللا یلص هللا لور تعدس ین آ اول ناک م _۔ فلآ هر شعد اعتمر

 ماسو هيلع هلا یلص یدج نع ثدحب یبآ تعسس وأ ۰ یدج ملسو
 هسهبم اثالغ اهقلط وآ ءارقألا دنع اثال# هتآرما لحرلا قلط اذا : لاق هنا

۳ 



 ¢ م هدانس إو ٭* ا اهتعحا رل هربغ اح وز میک یسح هل لحس مل

 ٠ ( ةدحأو تالثلا نالطلا نأ ىف « ةدرأولا ثىداحألا لكشم ناس را

 ب £ | ۶ i ۰ و |

7 e ا او ٠ Ani lT e ١ 1 ٠ ۰ ۶ 1 x ٤ E ١ [4 ٠ 
 ودا اح رح ا اڌ ) ثا یھ و ای را ن ا ےہ ا نے ق 7 ا 2

 نا ميهار نع ھه ۵ سما رات ا € نسحلا نا تای فور دد و

 االت قلطب وآ . اال یون وهو ةدحاو قلط ىدلا ق ىعحتلا دنزب

 دیدم ااف < یس هل تسل و 9 تن اک ثالش ملکت لاو ي ء یش

 ۰ ھا هفلح ڭا لوق وهو ۾ دخ أ هلک اده

 ا قال طلا ناک و ًاطوملا ف امك لا كمع نل رع لاقو

 .هأ ىوصقلا هباغلا ىمر دقف هتبلا لاق نم ء اتش اهنم ةتىلا تقنآ ام

 . ثالثلا ظفل نع الضف ةتبلا ظفل ىف هبأر اذه

 اس مقو هذه ىه نهثم ةدحاولا لاقو ء٠٠ « اثالث قلاط تنآ » لاقف ةحالدم

 هه قالطلا هلع

 ینہہلا | لاق و

 ثالث قلاط ورمع مآو

 حم هتاراس ف ءاثلا هصاق هلع تصعتسا امسح هتآرمالل اقنطم

 ووا ا
 ملظاو قعأ قرخي نمو ٠ ثالث ةسزع قالطلاو نالط تنآو

 مدنق ثالثلا دعب ءىرمال امو هقيفر ريغ تنك نإ اهب ینیبف



  EE ENوسم ام ىلع ي لا : iرع و یس لا ةمكألا سسىش © 

 هف مالكا ةاحألا ا ¢

 ثالثلا لاسرإ فان ايش قني نأ نيسوهتملا دحأ ةعاطتسا ىف سينو

 ءهبوميس باتك كنودف ء ةسرعلاو وحنلا ةملآ نم دحآ نع دجحاو ظف

 نبال لصفللا حرشو ٠ ینج نبا صئاصخو « یسرافلا ی یا 6

TT TRا اهوحت و نان  

 لوقو <« رصعلا دهحسنماد مكحتت فکف انرکد TEES تلح ام چ٠

 نوا و هباح-صلا هف ردن : دحاو ظمن ثالتلا قاالعلا ت

 ريركتب الإ مهدنع ثالثلا عاقيإ نكي ملو ء برحلا هتفرع الو ء ءاهقفلا الو

 ءاهمفو ٠ مهيعباتو نيعباتلاو ةباحصلا ىلع ءارتفا كلذ لكو « قالطلا ظما

 هلا ىضر ىسوم وبآو رع وهاهذ « ةيبرعلا مواعلاو برعلاو نيدلا

2 

 ہیهاربا كرت ام : ىبعشلا هنع لوقب ىذلا ىعخللا ميهاربإ هفرعو

 نم الو ٠ ةرصبلا لهآ نم الو نيريس نبأ الو نسحلا ال هنم ملعا هدعب

 سلادنع نيا هنع لوقو ۰ ماشلاو ٠ زاححلا لهآ ن م ألو ء هفوللا لهأإ

 نل رمع هفرعو چ هلىسا رسد جاحتحالا E دنع هلو. قد م كنها 1:

 ي لا ا مامالا وهو همنح وبآ هفرعو ء وهوهو ززعلا كع

 تاملك تقفتا ىذلا نسحلا نب دمحم ةفرعو .٠ ةسرعلا حولعلا دهم ىت

 امالا وهو ىعفاشلا هد رعو * هس رعلا ف هح هن أ ىلع نتلاخملاو نيقفا وأ

 هفرعو ء ةرحهأا راد ماع كلام اهلق هفرعو ء ةمنألا نيب دحولا ىثرعلا

 تع یدف له یرتاض يرغل غافلا تاو ا ا

 نأ ںواح و مانملا ف اهآر اور هلعل ءاشنأالا ف دد علا ءاعلاو

 نم هفلاط نم ددعا ءاعلا ىلإ هبتنا نياك نإ امآو « ماكحألا اهبلع ىن
£ 

 نوکن هل م وهفم ال موهفم أال ددمعلا ناب نيلوصالا قأدح

eق ق ل خا هيف هيرا لأ نكس ال  

 » هظقلا دك

€ 



 واش ام لو فود مهلك قثعملاو عاسبلاو قاط او رعملاو تها واف

 e تبهر داو ظفلب ت ۰ و ددسعلا ن

 وقد و چ هع نا 0 لعق اک ن٤ ہم ا عقيف و میرال ا

 تعا ٤ كر ل وأ رودذلا ل تعد رعملا وأ قتعملا وا ٠

 ا هد اح رال E اهنم لک ف نک دحا و ظماو دسعلا ءا

e RL E E E RN OTند 1  
 ۰ £ ب ەگ

 دسعلا دد ع قفا و دد 3 دد تالذ اندفڈل قلطم ںوعفس هہنع ةدافہا

 EU 3 5 وعفا ر د ںآ الا ر ودا 3 ءا اد 3 م مف اتع مت نبدا

 ۰ یددعلا قلطملا ى وعملا E نک ٤آ هلم

 رشلا نم ىتآ امنا تاقاطت ثالث هتجحوز كلم جدزأا لوک و
£ 

nar: 2 

4 + 
 ل

 ڊعس نم ف لخد امناو هعل لطاب : االت قلاط تنآ ) ظفلب قيلطنلا

 : هلوقف ءاوس كلذ قف اهلك تاعالا لب ةْعل نود ةع كلذل ةقالع
 ٠ ٤ ك

 ی

 * ا رضع ( یآ نم ناوخإلا

 جاو ظفا اتال اهقلطب نآ ام اق هتآرما قاط نآ دارآ ادا ملسمل اف

 لا وه امك راهطألا EE e راخ اع نتبح و رص

 ءأ ىدنهلا وأ ىسرافلا وأ ییرعلا نات ءاوس قيلطتلا ناك هعل ى«

 نيالا وآ ةدحاولا دبر نآ هلف تاللا كلن نب قرف یآ نودب یبونل

 وأ ناک ادحاو دارآ ام عقيف هدارم لمتحب اظفل ركدب مث ثالثلا وا

 ٠ دارآ امل ءاشالا ظفل قباطف ةلالث وأ نيا

 ءأاعد. اهدالوأ ىتلا یواعدلا نم ءاشنالا ى دذا ءاعلا یوعدو

 ىدصلا س لو ءا الأ 9 رخلا ناد فر ھال هنآ هن ا یس امس لمد دا

 هحاحلا ساسم دلع اهدعد ىددعلا ىلطملا لوءمملا ۶ء یجم حص ف رە 2

 ے3 ہ4



 اك طقف عرشلا ىلا كلذ ىف رمألا امنو وحن الو غل ال اهركذ ىلا

 ردف ىلع اهر جا یا ىلع ته سصنلا دروم ف ساقلا لل و اعم و

 اهب ددمعلاف « هماسقلاو ناعللا ٤ اه وعدن و ةالصل أ و ةوالتلاو رسلتلاو

 اع ینا ی دک تل هک کا لا e ا

E NES Oم لقاب یفتکب نا حصب ددع ساقب فی كلدنو « هده و م ا أ ددع  

 یلص لوسرلا بضع ف دسبل نل د ومجم تد لس ف ف ولا لوفد

 وسه اده نأ ینظ بلغآو : ۰ تلا ںاہ e لح٬ر یلع و ات هړلا

 تدحو 4 تف نع الض ء یطاخ تق ناف و ر ÊY هنأت ر
£ r 

 نم هح ود ود ولا مدع یلع لدی آل هلص رد كان یأع دلا نل دوستم

 ىأر فالخ ىلع ميثإلا ىلع لب طابنتسالا لها دنع ةربتعملا هوجولا
 ءاضمأأ یور ل كلد ف هقفالا ددص ف او و نياو یعفاشلا

 ىلع تاباورلا e یب رعلا نب رکن ۰ وأ هيلع ت

 لک ف لق ام لک لق برع فعش رجح ند و ملعلا هآ هلعت ام

 رخآ تاک ف هنهأ وع ىلع هااكلا لسردو باک ٤ قعد A و ی

 اذه نم ديبل نب دوم ف هنوق فالتخاو ء هتک باعم نم ادهو

 ا ىف ایک عی مل دی ني دو دہ نأ قصحتلاو ء١ لسقلا

 ا لفن « ةباصالا ف امو هاصالا فالخب هدنع ةسترملا با نم وهو

 ىعيطقلاو بهدملا نيا لثم دارةنا عم اأ خست سعب ف

 ۰ ءیش لک ف لیوعت عضوم نوکیا هتاور

 نلطت نع و ق یحتس نا ثد دح ىلع مالكلا ق و

 ءا تصلا اا لا وم ید حد 5 ءاضلا ع 3 U ل ر

 Ie E ES ٣ و و

¥ 



 ىع هانقلع امف لول وط نبا ظفاحلا نع كلد دنفب ام اتقن دقو ء دمحأ

 ق ر لق مالکلا طظنأو ءالؤه نم انعدف ٠ دنسملا صتاصخ

 ینالا هک ا

 رمان نأ لف 0 يتلف ف یا ںوسر ۰ Ta ا ایہلع تد

 ا ۱ 4 2 - أ

 4ہلبع هن | تااورلا ر هاور ق درد ملو او هلع هللا یلص 5 اوس ر

 طف تالا عوصضو لوسهفد سانلا عدیل و ا ماس و٠ هيلع : هلل هنأ یلص

 ءا هم“أ كلد هلم مهد دقو ایہ مو ھنلا اد نکس م ول دح۔ا و

 ولو 4 هتآرړما ین ردفی رس و امام اينا : 85 تح ج ا

 تند ؛نم اضيا ىرأخبن تنا مھفو ٠ هيلع تلد کن هع ومحم ثالثلا ع وفو

 ف هحصحص ی ثىدحلا قاس تسح عودوا نم ء اع هما همه ام

 هشلاع تد دح N تد كح E الص ا و باب

 ۰ هقىقدتت دد ف انسسل و اا ف نا ای طسسد اک

 ةع ايم ىلع هن عوفولا اد ق ف انخا E لَآ دأرملا سىلو

 قافتأ و هع ومحم تنا عودو نخ 4 حلا یفلاخی ىراخبلاا ظمأ

 MM ° ا . OT 4 : "و
a Ca e2 فالخلاا لعن ملو ل فا هل اف اد 4 مهل وعب  

 ايسس رجح ناو 4 هففحت ین ایس اس هوالحت دنع ال نس و و لمل اغ نع

 سو ١ ثسعم نیا لثم ىلع هنم نوع ینعملا ادهل هاومش زيوحت ف انه

 هح ص دىن اسب فالخلا یورد نأ ںودد هلتم ىلع لوس نأ ندحملأ

 ٭ هع وم ف ثحتلا رضنت اف مھرلع نوع نسع

 ټ

 وأ نعستو اع وأ هلام وأ الآ قاط نسف ادح e ثىداحسألا و
١ i 

Baر ي ملسو هلع هلا یلص ا نع اه وحن و هل ا وأ “وجنلا  

 ا فم و و ًاطوملا ف iE د نيعناتلاو م ءاهقفلا هر احس

YA 



 ظل ثالثلا عوقو ىلع ںدہ كلذ لف اهربغو ىقهسلا نسو . هببش
 راصحن أ فرعنا ن٥ هر احلا ید دحر نأ ادح دعمل نه ن کا

 ملي نً ا ی رخآ دید هرم قالطلا ف ود یس ا ّش را ا

 ہدےھ ںوط مهدش رب نآ ريغ نم نيعستو اعست وأ هلام وا ٠ فنا ددعلا

 .ةهثامقلاط ىه : لاق رخآلاو ء املا قلاط ىه : ںاف مهدیح اف ھت اسل

 لصحت ام عاقيإ ىلا مهنم ًادصق « نيعستو اعست یقلاط یه : ںاع ثلا و

 ءهوجولاا نم هجوب بيعشتلا لمتحب ال رهاظ وهو ىربكلا هنونيبلا ب

 هلا دحل لاف راحر نأ هعلب هلأ تڵأم نع يللا صل هنأور ن

 سابع نیا نافف إ ىلع ادامف هقىللتت هام یتآرما تقدص ینا : سبع ند

 هدنسآأو ٭ اوزه هللا تابآ اهب تدختا نوعستو عبس وءتآلتب كنم تسدس

 ۰ دهمتلا ف ا ایا

 ىروثلا نايفس نع قزأرلا دبع قيرطب ىلحلا ف حزح نبأ جرخاو
 لجر باطخلا نب رمع ىلا عفر هنآ بخو نب ديزا لیهت نب هساس نع
 هالعف بعلآ تنك ًاننإ ناقف ؟ تقلطأ : رمع هل لاف « اهلا هتآرما قلم

 ر

 نن رد ىقهبسلا ننس ق هلثمو ف تلد نُ تفك ب ںاغ و ترد اد

 ةيواعم نع نااقرب نب رفعج نع عيكو قيرطب اضيأ مزح نبأ جرخاو

 ىروشلا نع قازرلا كع قد رط نمو ثالث ب تنا لام . اهلا

 RN re aN ۱ ن 8 8

 ننس ف هلثمو « اوزه هللا تایآ تدختا كيلع رزو اهتيقبو تكيلع اهمرحت

 با نب بيبح نع شمعألا نع عيكو قيرطب اضيا مزح نبا جرخآو

۲۹ 



 e من ف هلثم و ا

O جرخآو 

 نا ملظو ں نا ودعف لاوعسلت و و هامعست امو هلف ثژلت امآ : الا قلم

 ف ن ا د ی . هل رفغ ءاش ناو هيدع هنا ءاش

 ٠ الع قازرلا دبع ةيراور ق نآ الإ ةدابع

 نیا نع دهاحم نع حیج ضا ا نع همعش قرط ىقهيبلا جرخآو

 E Si a E اط نل لاق هنآ سابع

 متقلم ادإ ىبنلا ا < كتآرما

 دک د یک نیر یک ینا یر ےب ا

 نع شمعالا نع رمعم رع قازرلا درع قرط 2 ل جرخآو

 اغ هنآ رمأ قلم لحرأ لاف هن أ د وسم نیا نع ةهمقلع نع مها ربا

 ۰ ھا نأ ودع نه اش و اهنسنآ E نعت و

 دلاخ ىبآ نب لیعامسإ نع عیکو قيرطب اضيآ مزح نبا جرخآو

Eهه ةهصعم و فأ | ن عسسل 9 سيدا 4 ي ثا كنم ٹن اد 4  e : CEراو  

 لمم نا مع هللا یصر ردع نیاو تما نل دد زو ىلع نع حصو

 8 E ظل تالثلا چ كلذو امه ریغو

 د ہم نل رفعحلا لاق هذآ رفعح ن هل نع یقهبسل ر | جرخآو

 م هيلا ىلا در هل اهحت iH قلط نم نً لنومعزد ام وف نا قداصلا

»+۳ 



 ؟ اوف ۽ ن !د_ھام ٤ ء هلآ داعم لای م مکنع اهن وورد ةد حاأو اهن ولعت و
 , لاق امك وھف اتال قلط نم

 یل نع هدج نع ها نع ىلع نب ددر نګ یهقفلا عومجما فو
 كاذب ربخأف « ةقيلطت ةئام هتأرما قاط شيرق نم الجر نأ السلا مهيلع
 نوعسستو عبسو « ثالث هنم تن : لاقف + ملسو . هلع هللا یلص یبا
 « هقنع ف هصع»:

 نأ نف رسلان هللا دع نع یقهیلاو ى ا لاو لا جرخاو
 ےحوز حکنت ىنح اهمرحت ثالثلاو < اهنست ةدحاولا لاق ةريره ابا
 هتآرما ةيداملا لهآ نم لجر ىف كلذ لثم سابع نیا لاقو ء هریغ
 رع نب هللا دبع نع كلذ لثمو « اهب لخدي ن لآ لیا ارا

 . ناودع نهرڻاسو اهنيبت ٽالٿ نيعسقو اعست قلط نميف دوعسم نبا نع قازراأ دبع دنساو

 هليا دنع نع هفىناح ود ان رسخأ : راتالا نسحيلا نب دمحم لاقو
 ني نع ءاطع نع راشد نی ورمع نک ںسح ا ن نمحرلا دع نیا

 بهدب لاق اتا یت آرا تقلط ینا لاقف لحر هانا : ںاف ٭ ساع
 تمرح دقو « كير تيصع دقف بهذا « انيتأب مث ٠ نتنلاب خطلتي مکدحا
 دخان هو دمحم لاق « كریغ اجوز حکنت یتح lS آ « كتآرما كىلع

 « هض فالتخا ك ةماعلا لوقو ةف ییآ ںوڈ وضو

 نع دامح نع هفينح ودا ان رخ : اضيأ نسحلا ني دمحم لاق
 اتالث قلطب وآ : اتال یون وهو ةدحأو قلط ىدلأ ف مها ربإ

 ءىش هتبن تسیلو ةدحأو ىهف ةدحاوب ملكت نإ : لاف + ةدحأو ىوش
 هلک اذه دمحم لاق ء ءىش هتين تسیلو اال تناک ثالثب ملكت نو
 ٠ه هفبنح ا لوف وهو ؛ دخ

Eس ىلع انربخآ : ءاضقلا بدآ  

 سواط نیا نع رمعم نع قازرلا دبع نع ( ىنيدملا نبا وهو ( هلا دبع
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 ےل ز ت سا #4

 بوقت سامع ندا EE ء أو تاق : لاق Es نیا یۆرو

 ماعا ءاطعو « هع كلذ ىلعل ال : لاق ؟ ا ثالثلا ركتلا قالط

 م لآ دع نآرقلا ماکحا ق صاصحلا یر ودا لاق

 فل _ےآ] ناو ق او تىداحألاو تام اا نم E | ع ودو ىلع لدیام

ا عاسجاو 4 لو ّث تاتکلاف
 عاق نح ود ا

Eناز لاو ي ف  

 ¢ هدأ هن

 EE یجابا ديلولا وبا لاقو
 ةهظفط ثالثلا عقوأ

 ىلع ليلدلاو « ءاهقفلإ هعامح لاق هلو ثالثلا نم هعقوآ ام ةهمزأ ةدحأ و

 ق رمع 1 نع یورم اده نآل س عاجز هن وتن ا

 یضر هشتاعو « هرره یبآو < سابع نباو ٤ دوعسم نب ر هللا دعو ١ يصح.

 ؛ ھآ مھل فلاخم الو مهنع هيا

0 ۰ 
8 4 | 0 

 الا ىلع مدقق فيكف <« هح ص ىف ناخ ثدح اذه ثالثلا

 قلط لحرلا نا ء حرصا هف لاف ؟ دل ن دوم ا او
 ت

 ةلعل هه ةا لد هلع هللا یلص ی لا ترد رپ ملو هع وجم ا

الا هاور ريغ هاور ديرب
 حسساو طف اح یبرعلا ی ا کی ویو ٭ ی ه

 هڏ آ داوا 3 4 ًادح هاورلا
هلع هسدع و و ثلا ف ا هدر 0 ول

 

 لا کی هد را اده ی م یل لاد مالسلا

٠ yi4 ءا  

 ءاهمملا نيدهتحملا دع غلبت ا رددقلا تف ف ماها ا ںاق و

ا هباحصلا نم
افلخلاك ند ر شع نم 

 هلداسعلاو 4 ء
 تا ن دزو
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 و لسفو منع هلأ یر ہرارش ی او سنو ي لح ن داعم

 نع لقنلأ اا کف و م لىنەتىسى و ميا نوع را نوقاسلاو

 ىقحلا دعت ادامف : فلاخم م6 رهظد ملو 2 تراش عاقب اجد رص

 ةدحاو دحاو ممب ثالثلا ناب کا مكح ول انلف اده نعو « لالضلا الإ

 ءهآ هرغو ىواحطلا اهدنسأإ ثالث اهن سنا نع هياورلأد

 لاوقأو ةنسلاو باتكلا نم روهبحلا ةلدأا ارخ طاحآ نمو
 ةو غلبم كردد ي نعمج ا ميل هنلا راو هبأاحصلا لا وح او الا

 یعس ناو < ةياحصلا نم نیدهتصما ةدع فو ةلاسملا ى مامهلا نيا مالک

 نم لک مهدادع یف رشح نا هماکحآ یف ادح و ف مزح ا

 ماعلا ف ةباحصلا ةلزنمل الالجإ ال هقفلا ق ا وا لاسم هغ ود
 لاقنلا طارتشاب عامجالا لئاسم ق روهمحلا ةسكاعم نم نكمتيل لب

 ١ هقفلا ىف ناتلأسم وأ هلاسم الإ هلع ورب, مل ن ینآو « ہھنم ل

 ناک نم ؟ انناک نيد هتحملا فدع نا ةنسلأ قف ناثدح وإ ثبداح وأ

 « رهاظ وهو ادج ردقلا ةميظع ةحصلا ق هباحصلا هلزنم تناک نإو

 ىفلأ ةلام نع لقنلا طارتشا لخت نو ٠ كلدل طسب ضعب ىتايسو
 ءىش ىلع عاسجإلا < هد ف ملسو هلع هللا راض يلا مهنع تام یب احتص

 ة.يجح ىف روهجلا هسكاعم ف مزح نبأ قبسو « لايخلا رحب ىف قر#غ
 ۰ نىنمۇملا لسس ريع اعم 5 ناوک ال لنحت ںإو هاشم و عاج الا

 هرغص ذم ةلبانحلا عبق نم ىلبنحلا بجر نيا ظفاحلا ناكو
 امهلوق ىلع درو لثاسملا نم ريثك ىف امهلالض نقيت مث هخيشو ميقلا نبال
 نالطلا نأ ىف ةدراولا ثيداحألا لكشم نايب » هامس باتك ىف ةلاسملا ىف
 نآ رغ نم اسهسعشت عدخنا ن ب هعلا ةربع تالد قو ( ةدحأو ثالثا 1

 يدو لا لوق ام هلمح- نمو « اهجراخمو ثداحألا لخادم فرعن

 نيساتلا نم الو ةباحصلا نم دحأ نع تشي ل هن ا معا » : روكدملا هباتك

 ٤ے مارحلاو لالحلا ىف ا مهل وةب دتعملا السلا ةملأ نم الو

 ظفلل قس 5 ةدحأو بس لوخدلا دعي ثالثلا قالطلا نآ یف حی رس

1 
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 نب ىلع تعسس لوق خيش ةف وكلاب ناك لاق هنآ شمعألا نعو دحاو
 ىلإ درت ددحاو سلجم ید الث هتآرما لجرلا قلط اذإ لوق بلاط ىب١
 تلقوب هتیتأف « هنم نوعمتسبو نوتا كلذ ىلإ دحاو قنع سانلاو « ةدحاو
 نل ادا ںورقد هدم ناک لوق بلاص شا ند ىلع تعمس له : هل
 نبآ تاقف ١ ةدحاو ن ر اهن اف < دحاو سلحم یت نال هتآرما لحرلا

 نمحرلا هللا مس + هش اداف « هباتګ ی تیلإ جرحا ںاقف

 , هربغ اجوز حکنت یتح هل لحت الو « هنم تناب دقف دحاو سلجم یف ال

 ءاللؤه نكلو اذه وه حيحصلا لاق ء لوقت یذلا رغ اده كحمو تاق

 ٠ حیحص هدانسإ لاقو « هدنسس د قباسلا مالسلا

 هدح اص و صن ىلبنحلا یداهلا دع نب نيدلا لامح ظفاحلا لفن دقو

 س ثاحلأ رسا « هداتک یف هطخد اده بجر نبا ا نلت هلاشملا

 هب رهاظلا تاظوفحم نم وهو « ثالثلا قالطلا ملع ىلإ  ثيثحلا ديرب
 ۰ حيماجملا مسف نم ٩٩ مهر تحت قشمدن

 ا عقب ثالثلا قالطلا : هيف ىداهلا دبع لامحلا لوق ام هلمج نمو
  هررغ اجوز حكت یتح هل لحت الو ه بهدملا نم حيحسصلا وه اده

ETیقرخلاک دما ماما باحصآ | ا یت موزجم لوقلا  

 هللا دبع ابأ تلاأس مركألا لاق ٠ اهريغو « هيادهلاو < ررحملاو ٠ عنفملاو
 ىلع ثالثلا قالطلا ناك سابع نبا ثيدح نع ( لبنح نب دسحا ىنعب )
 یاد ةدحأو ٠ رمعو رکی یآو ي ملسو هلع هللا یلص هللا لوسر ده

 وف همدقو « ثالث اهن سابع نيا نع سانلا ةباورب : لاقف « هعفدنت ءىش

 کا هلوقو * ھه | هریغ كحي م مهر آو ىنغملا یف هب مزجو ( عورفلا «(
 نم ةيميت ني دمحأ دعب نم ىلإ رظنلاب وه امنإ < دسحآ باحصآ بنتك
 مهلا وقآ دعت الف همت نیاب اورتغا مهو < ةودارملاو حافم ا نيرخأتملا

 < ةيميت نبأب عدخنا نمم حلفم ىنب نم عورفلا بحاصو « بهدملا ىف الوت
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 یهو 5 ا نع Ie ی ىدمرتلا حی روصسم ند قس ا رکدو

 هرکد ام لسم ت یشمد هب رهاظد هل انسا همف نم "A مفر تحس هظ وةحم

 م رثأالأ

 ىف لاق ثيح « ةنسلا نع اجورخ كلذ هفلاخم لبنح نب دمحآ دع لب
 ظفل ىف اتال قلط نمو : هنسلا نع دهرسم ني ددسم ىلإ هتک باوج

 اوز حكنت یتح ادیا هل لحت الو « هتحوز هلع تمرحو لهج دقف « دحأو

 ىلعي ىبأ نب نيسعلا وبآ ضاقلا هدنسآ باوجلا ادهو ٭ ھه | هریغ
 لوعد امم هدنسو دهرسم نی ددسم همجرت دنع هلبانحلا تاقبط یف یلابنحلا

 كلذ نوفلاخم اوناك ضفاورلا نأ ةنسلا نم هدع امنإو « ةلبانحلا هيلع
 + نيملاسملا ةحكن اب مهنم ابعآلن

 لاق اداو « ىلبنحلا لصع نا ءاف ولأ أ ريہكلا ماما دا و

¢6 (( 2 KE ا 

 یلدا و أرجعلا هست ق مالسلا دع نيدنا .دلحعم تات ربلا ومآ لأقو

 ةملكت اثالث وأ نيتنا اهقلط ولو : زرحملأ هراتک یف رابخألا ىقتنم فلم

 هع لل ةو 6 هنسلل ناکاو عو هعحأ رم راع نم قوش اف رهط ى تافل وأ

 نئ دمحآو ء ھه | هنس راهطألا ىف قيرفتلاو « ةعدب رهطلا ىف عمجلا هنعو
 ةدحاو ىلا ثالثلا درب 2 یت ناک هنآ « اذه هدح نع یورب ةسنت

 ںوقلا نم تس نوک زآ نم ہدج ءیربنو ررحملا یف هلوق یرټ تاو

 @ هفداتزلاو نيففالنملا ES امناو م هتک یف هد س ام فالخ

 اذه هدج ىلع نذك اذاف ةسيت نبا هلقنب اميف اريثك بدكلا انولب دقو
 لاسن نيرخآلا ىلع بذكي نأ هيلع بعصي ال فوشكملا بدكلا
 +« ةمالسلاا هللا

 فلآ دقو ٠ ملع ىلع ران نم رهشآ ةلاسملا ىف ةيعفاشلا بهذمو
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 ہدهھ هلع درا ی تافل وم مهریعو ىنصحلا یقتلاو هعاسج نا زعلااو

 ۰ یدیآلا وات اه رشک آ و لاسم ا نم اهرہغو هلاسملا

 ع وقو ىلع لسلدتلا ف يلح ا ضافآ لب ي روهمحلا سسس كلسس الا

 معزي نم غیز غلم ملعيل هلع عالصالا بحجب عسوتب دحاو. ظفل ثالأُثلا

 ء نيمهتملا ءانظألا نم د فال

 Us لاما یت ءاعح ةمذلا لوڈ نابتسا حساولا نااسلا اد د و

 لاقل الوقف عدت ال اهانقس یتا ثیداحأیاو ٠ مهريغو نيعباتلاو هباحصل
 ۰ دحاو ظفلب ثالتلا عوفر ىف

 اج هلوقف سعشتنا لقت د هرهاض تاد ىلع ناتكلا هلآالدو

ٍ . : 1 1 4 * , ۰ 4 

 ) هس ملظ دد هللا دودح دعس نمو ها دودح كلتو ) ىلاعت لاف تسح

e 1آ . «* ۶ 2  oh o2 » ا ك  

 ( اجرخم هل لعحي هللا قتب نمو ) : ىلاعت هلوق ًاضيآ هيلع لديو « ةدعلا

 ىلع تاقلطلا نرفو هللا هرمأ ام ىلع قالطلا عقوأ اذإ هنآ ملعأ هتلاو ديرب
 لوا ادهن و هعح را وه و مدد هةل یا عقوآ ام ج رحم هل ناک راها

EE؟ ليواأتلا  

 دح | وداصآ سانلا نأ ول . ههحو هيا . 3 بلاص ییآ 9 ىلع ںااق وہ

e۰ كلد ىلإ ةراشإ وهژا ٠ کک  ESهددم لتم  

 ااغ اک ا یا ا غ ف عا
 ةنالا ینعم ىراخىلا مھ اذدکھو اضع هضعد رسد نآ رقلاو ) نار ەم
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 هدأ و a نبا ادک و دحاأو ظل ثالثلا رخ و تاب ا اهرک د یجب

 اذإو « ءىشب سيل ةغعللاو رظنلاب قلعت اميف ىنامركلا ںوف مامآ هلوفو

ES a A yy 
 ریرکتلاب ضیح۔ وأ رهط یف قالطلا حص اذإف سلاجم یف وآ سلجم یف وآ
 تااذو اذه نیب قرفب نم دجوپ ال ثیح دحاو ظفلب ضي قالطلا هيف حس
 .٠ هاظ اد هو راهطاللا ىلع قرف مل امف عزان نم عزاني امنا

 امك ةرركملا ىناثتلا ليف نم اهن وكب كسستلا لواح ىناك وشلاو

 ةلاسللا ىف هبهدم ن .ع كعتنا لوقلا اده هنا ه نظو یرشخمزلا لوق

 اہک یھو هالا یف هب كىسىش ام یناکوشلا دحب نهآو ادےھ نوس ینو

 . شيشح لكب كسستب نآ لواحب قيرغلا نكل انحرم

 قزاطلاب دارملا نآو رصقلا ىلع لدي ام هبآلا ىف نآ ض رف ىلع ادهو

 كاذو اذه نبأ فکف ین اک وشلا معزا اس هفالخ وغلب یدنا ىعرشلا وه

 هبعرش ةقلط ربتعت ةيعجرلا ةدحاولا هقلطلا نآ روهظل مياستلا نع ناديعب

 ٠ ةقلط اهدعب ةقلط اهنوك مدع عم ةدعلا ءاضشا دنع هن ونيبلا اهب عقت

 ىلع باتكلا ةلالد هجو صاصجلا ىزارإا ركب وأ مامإإلا طسب دقو

 عاکحأب هلعف ةدازتسالا دارأ نسف . انه امم حسسواب روهدحلا ںوم

 ٠ هل نآرقلا

 اع قالطلا قيرفتب رمألا نأ ىلإ باطخلا قسن ىف تابألا ريشتو

 عرستلا نع مهتن اص ىهو < نيقلطملا ىلإ و هب ويند هحلصم لجأل راهطأيا
 مدني ال ثيحب قلطملا نبوكي ام ًاريثك نكل ء مدنلا ىلإ ىضفي قالط ىف
 « ةدعلا ريغ ىف قالطلا » نع كاكمناللا رئاج مدنااف « ةصاخ لاوحأل
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E EBو وا  e:یف وآ ضبحلا یف ت | نيب عماجلاو « مدني دق راهطألا ىلع قرفملا  

 أ ر واحم مدنلا نوکیف اف ا5 ها لا وحال مدس ال دف هش عماج 2

EODدنع هدض ىبرحت انه رمآلا ديف ىتح هل امزال ًافصو  

 ٠ انه ىناكوشلا مالك ةميق غلبم كادب نيبتيف هب نيااقلا

 قالطلا » : ىلاعت هلوقو ١ باطخلا قسن ىف تابآلا نآ لصاحلاو
 ع وقو ىلع اهلك لدن تقبس ىتلا ثداحألاو نيريسفتلا ىلع « ناترم

 ةجاح ال هنأل « سايقلا نع ىنغت ىهف مإلا عم « ةدملا ريغ ىف قالطلا »
 ؛ صنلا دروم ىف +

 لوقلا نم ركنم هنآ عم همكح هيلع بترتب راهظلا نآ نم رکذب ام امآو
 ,احأل هرکد نبآین اکو شلا مهوت ثٹسحبو +* ساقلا ال رظناتلا درحملف < زوزو

 ¿: تامرحملا ىلع حالا وأ عيبلا دقع : هل وقت بعشتلا ا ردا شالا

 سابقلا CT الف هر هلع بم رم ال لاب هنكل « روزو لوقلا نم رکنم

 نايادتبا نإادقع امه إف « فوشكم رهاظ حاكنلاو عيبلا ىف قرافلا نأ هتافو
 لع نا اع امها نداطلاو راها فالح افلا نيدعلا ىغان
 فن مغر راهظلا ىلع ةدعلا ريغ ىف قالطلا سايق حصيف « نرمئاقلا نيدقعلا
 .وناكوشلا ماسي ال فيك ادج بيرغو « ةجاح سايقلا ىلإ ناك ول ىناک وسلا
 * هغرافلا تاغانشملا ن

 ركدب ام ًارثك ىواحطلا نأ ىهو « هقيقد ىلإ ةراشأإلا نم انه دب الو

 انه رظنشلاو ( داح الا رامخآ م ثداحآ ىلع مالكا ددص یف باوبألا وو

 ساقلا درب هنأ « هدنع ةربخ ال نم كلذ نم نظو ( تيكو ت: نش

 قارعلا لهآ ةدعاقل هنم قسطت وه لل « كلذک سلوا « هلاتسملا یف تالدب

 ر ثحسلا نم مهدنع ةعمتحملا لوصألا ىلع هضرړع نم داح “پا رخ یف

 اداش هفوري لوألا كلن افلام خلا ناك ناف  ةتسلا و تاتكلا

 اودنهپ ىتح رظنلا نوفعاضيو « هرمآ یف ناوةقوتیف « هراظن ىلع راځ
 ىلإ اهقيبطت جاتحب مهدزع ةقيقدلا لوصألاا نم ىهو « ىرخأ ةلدأ ا

 رف عفنلا نم ةياغ یف هبتکف یواحطلاتک ملعلا حساو رظنلا قفد دوتحم
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 غلب نمم كش ال وهو <« نيرخأتملا ةفعض دنع ةروجهملا دعا وقلا كلت ناف
 ءدیلاو هلوقو « ةفينح ىبأل هاسنتا ۽ ىلع ظفاح ناو قلطملا داهتح لا <

 « هملاقلا دوقعلا ىلع ا رطی ام فالخت هب هليا رھا امس الإ حصب 5 دوةعلا ىف

 رضنت ةالصلا نم جورخلاو «٠ رضخلا اهلع ضرع ىتلا لوألا كلت نم

 لحال سیل راظنألا نم E هقول ام نآ لصاحلاو < هاا ا

 ىلع رخ ىلع هحيجرت وآ ربخ حیحصت لجأل لب صنلا دروم ىف سایغلا
 ء هرکدب اسف ساقلا حص نإو ا ہھاہصا

 « ةلاسملا ىف مات قفاوت ىلع ةمألا ءاهقفو ةنسلاو باتكلا وه اهو

 . مالسإلا ىلع اجراخ نوکي داك كلذ لك ىلع « هلک اده دعب جرخ نش
 ناک نم فالخب هظاقبا نکميف اطيسب الهج ةلاسملا لهحب اطلاغ ناك اذا لإ

E oمم ادقتمم وأ « طقف هلهجب الهاج نوک  
 8 ياو ء هدنع ةلوهحملا ةلآسملا كلت هقيلخلا ملعآ هنآ لهحلا اده
 ٠ یداهلا یھ

 تالالل رمع ءاضمإ ىف سابع نبا تیدح

 .E تاو : ۸۱ ےہ ۶+۸ ص ( اعرش E هب وقع ناک ا

 نورضاح ةباحصلا رثكأو ثبعلا ىف سانلا لسرتساو رمألا برطضأ م

 یآر یلع جورخلا نم ۰ ًازرحتا هفالخ لںوسھرو ٤ هورقأ ىدلا ج ما نورو

 ءاضماب ةرات یتفبف ۰ رحزو رد زعل رمألا اد_ھ نا مھ مهضعب و ؛ نيرثكألا

 د ندرخألا نيتفقلطلا رامتعاي و 4 اهداضما مكعب ةراتو م تاقىلطتلاا ثالثلا

 <« +« كاذىو ادهب ءاتفللا سابع ا نع تىن اہک نااعقت ل نتلطاب ةكحأ

 س تاياورإا مھنم ریثک نع تفتخا و اض أ ومتخاف نيعناتلا رصع ءاح م

 هح ولا ىلع تابانورلآ ا وعمس و ةنسللا ىلع تاخد ةمحعأا ن ET لا

 قرفلا لمت ملو هييرعلا نس جب ال نم هنظف هنظف ( ثالث نالف قلط ( ىرعلا

۳۹ 



 دسصق هوحنو « اثالث قلاط تنآ : لئاقلا لوق هنآ « ربخلاو ءاشنالا نيب

 ربتعي ناک نآ دعب سلجم یف رارکتلا ىلع رمع ثیدح لسحو ) ٠ ءاشنالا
 _ ۸۲ ص ) هب دتعب ال لیوا « ( یبطرقلاو یوونلا هارب ام ىلع اد

 هنآ یتایسو دمحآ دنسم یف ) ةناکر یف سابع نیا ثدح همدهبو ' ۳

 ةلاسملا ىف صن ثيدحلا اذهو ) رحح نبأ لاقو ٠ ( مدهب فیکف مدهتم
 ذاا رحح نبأ دنع لولعم وهو (  هريغ ىف ىدلا لیواتلا لبقب

 ی

 ىر دهجمتملا اذه مالك ىف دجوب ال فيك ادج بجعتا ىنإ لوقآ
 نيجراخلا ححصفي نأ ىضت هناحبس هلا لعلو ةباصإ ضعب رثا هيلع دحأو

 ٠ء ريخلا ميكحلا وهو هناضقل درم الو ءاعسج همأالا ىلع

 تیث ام فالخ ىلع سالا هرکی هنع هللا یضر رع لثمآ هللا ناعسایف

 نم جاجوعإ هقىسسىد مقي نم ن٣ ميو هن وراحیف هبأاحسدلا هسه و عرشلا یف

eاغا لا ا لواحد ضش اورا تاعز نم الا اد امو ؟  

 او حک هلا ہد _ھ

 ثالثلا ناب ءاتفالا ىف یباحص یآ ن رع ححصت هاور غاز ی ادعي نلو

 يع بجر نیا هلقت ام لسق نم نوک نآ یدعت ۷ هدحد ام هناغو ةدحاو

 ملعلا لهآ ىدبأ ىتلا ءابهصلا ىبأ ةباور ليبق نم وأ « قبس دقو شمعألا

 زلا لهآ هلوقي ام ىلع اهلمح لامتحا ضرف ىلع ةحداقلا لاعلا نم اهن ام

 ىلع ليلدتلا قبس دقو .ةركنملا ريزلا ىبأ ةباور لسق نم وأ ٠ ىتآابسو

 Ty وآ (٠ ۲۰ ۱۹ ص )امهیف راکتالا هوحو

 هعمىس نيربس نيا ناک ام لق نم وآ « هدىنفت یتابسو ةناکر قالط تاناور

 حیحص یف امک هفالخ هل ناتسا م نیقداصلا نم هدعب نمم هنس نیرشع

 ٠ مدهتملا ثبعم نبأ لقت لبق نم وآ < ماسم

 مهع رش e سانلا هارکا 0 ملعب ٤ هللا ضر رمع نکی ملفا

 هک ا هن ًآ صرف ىلعو رج یاآاو ع رشلا ىلع جدو 6 مارح یاأو مارح

٥ 



 هارک لا همبق قود جيوزتلا a وأ هعح رأ ىلع هارك إلا تسسف یھ امت

 نقلا ءال ره ةعاطتسا ى سلا نک وا د ا حاکشا ن

 حتميو < باسفألا طلتخت نآ ىلإ هنوكنس امع سانلا علام نأ عيطتسا

eاد لد  SS 

 نإ لوق ناب دسافلا همالك ةيطغت نم نكتب نأ ميلا نبا مهوت دقو

 فورعملا ربزعتلا نم اذه نبآو ؟ آردزعت یعرش مکح ءاغعلا ىلع صخش یا

 ىلع الإ ليلعتلا اده لثم یوطنب ااف _ تانا اذه لشمل ًاحتف ةلسرملا

 عرشلا وحن و هوقفأو نيدلا باحصألاا روهمجح وحنو ريع ان كیسس وحن تخ

 عيسج نم اثحب اهلتقو ةلآسملا ىف صاغ نم ىلع ىفخي أل امك هسمن رغألا

 +« لمف تختلا

 رع هب یضق ام نآ ) یهو اهيل ریش نآ ریغ نم اھتوفآ نآ یننکسی الو
يلكناب ءاضق هيف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل ملعي مل ام امهدحأ نيسسق ىلع

 ة

 هد مهرواشو هباحصلا رمع هس ج ام اهھدحآ ناع ود ىلع ادو

 هلاضقکو نیترعلاک قحلآ هنآ دحأ هيف كش ال ادهف هلع هعم اوعبحأو

 مسشلاو ةوخإلا عم دحجلا لئاسمك فالتخالا هيف غوس ادهو هنمز

 ردع ءاضق فالخي ءاضق هيف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىور ام یناثلا

 نع ىور ام یناثلاو ء لوألا رمع لوق هبف ةربع ل اذهو ملسوب هلع

 ك١



 ا قفا وم امهدحآ : نیامکح هيف ملسو هيلع هللا یلص یا

1 

 س سانلل رمل راتخسف تادامعلا ساخ ن عاونآ ى سحر د | ماس و هع

 ٠ يمڪ هراتخا ام رعد لمعلا 5 اده مهم زاب و حدكصالا و لضفالا وه ام

 مكحلا لازف تلازف هلعل مللسو هينع هلا ىلص ىبنلا ءاضق نات ام عبارلاو

 ٠ ها ( كلذ نم عني عنام دجو وأ ( ةفلومات ) اهلأوزب

 ءعاونألاو ماسقألا كلت نم هلآسملا هده و ضال ىلع یفخب الو

 م ثالثلل رمع ءاضمأ ر سابع ا ثد لح ىلع نألا ملكتت نحنف

 ىف كسمت هجو نيعلارلا نم دحأل سیل هنآ نیت یتح هناکر ٽدحو

 . مهججح ىلإ ةجح روهمجأا ديزي ام امهيف لب اعيمج نيثيدحلا

 یور ام وهف همألا ىلع مهجورخ یف مهل كسمتم ضعب هيف نودجپ مهنآ

 ثالثلإ قااط 4 رد هقالخ 9 نرس و رکن یاو ملسو هلع هللا یلص

 تن اک دق رمآ یف اولحعتسا دف سانلا نا ّ باطخللا نل رسع ںاقف ٠ ةدحأ و

 ثالثلا قالط نک ملآ ۰ كتانه نم تاه : سابع نبال لاق ءابهصلا اأ نأ

 . مايلع هزاجأف قالطلا ىف سانلا عباتت رمع دهع ىف ناک الف ء كلذ

 تاد افا ملعتآ ّ سابع نال لاق ءابهصلا انآ نأ سواط نع طول یقو

 الو رکن یاو ملسو هلع هللا یلص ىلا دهع ىلع ةدحأ و لعحت ثالتلا

 اھج رخ هثالشن | ثيداحألا كلتو ۰ معن و سابع ا لاقف رع ةرامأ نم

 * هه حص یگ ملم

 کشم دواد وبا لاق و یدع نداو مت اح واو ناعم نیا هفعض دقو لمۆملا

 ٣



 عدخني نم ةعيشلا نيب مكف هكردتسم ىف ثيدحلا جيرخت ىبأل مكاحلا
 مها زغم اوملعت نأ رغ نم ةعبشلا بهذمي مهرس ضفاورلا تاسيباق

E EET 

 لمحب قالطلا عاونأ نم ثالث لك وه له ثالثلا ظفل ىف الوآ رظننلف
 مومعلا ىلع لمحلاف اهنم دوهعم وه ام دارملا حأ قارعتسأالاا ىلع مالنا

 لق ناك ءاوس اهدحوت روصت ال راهطألا ىلع هقرفملا ثالثلا نال ردعنم

 اوءاش ام نإوقلطب اونات سانلا ناف هدعب وأ ثالثلا ىف قالطلا ددع رصح

 اهدصوتل نوت الف ةدحاو ثالثلا نوكت نأ رابتعا نودي رتحلا لبق

 نأل اضن اهديحوت روصت الف هدب امأو ثالثلا ىف رصحلا لبق ینعم
 حتصتق ںاتننا قالطلا ددع نً ىلع صن ) ٠ء۰ ناترم قااطلا یل اعت هل وف

 ء هريغ اجوز حكنت ىتح لجرلل اهدعب ةآرملا لحت ال ةثلاثف امهدعب ةعجارملا

 نوکی نآ لاستحا الإ قبب ملف ةیآلا هده لوزن دعب اهدیحوت نکس ین اف
 اراد ايف ءطو ال ىتلا راهطألا ىلع ةقرفملا ريغ ثالثلا ثالثلاب دارم

 اهعاقيإ ناك اذاف ظافلأب وآ دحاو ظفلب اهعاقإ نوكي نأ نيب لامتحالا اذه
 ريغ وآ اهب لوخدملا ىف بقاعتلا ىلع اهب عاقيإلا نوكي نأ امإف ظافلاب

 ىفاثلل الحم یقبت نبأ ريغ ,نم اهب لوخدملا ريغ نيت ظفل لوأبف اهب لوخدللا
 ثكلاثلاو ىناثلاب ىتآو ةدحاو اهب قلطملا دارأ ناف اهب لوخدملا امآو ثناثلاو

 ظافلاب اهعاقيإ ناك اذإ امآو « ةنايد هلوق لبق ديك أتلا لجأل بقاعتلا ىلع

 ثالثلا نآ ینعمب نوکن نآ نی هرمآ رودف دحاو ظفلب وآ ةقاعتم ريغ

 ةلاسرلا دمع ىف اهلدب ةدحاو عاقيإ ىرجب ناك نبآلا امعاقيإ ىراجلا
 ةنسلا نوعاري سانلا ناكو مهنع هللا ىضر رمع دهع لئاوأو ركب ىب دهعو
 معاقيإ ىف آوعباتت ىث دوهعلا كلت ف راهطألا ىلع تاقيلطتلا قيرفت ف

 ٠ ةبقاعتم ريغ ظافلا وآ دحاو ظفلب دحاو رهط وأ ضبح ىف اعيمج

 وأ دحاو ظفاب مويلا اهعاقيإ ىراجلا ثالثلا نأ ىنعمب نوكي نآ نيبو
 دوهعلا كلت ىف ج وأ دحاو رهط ىف ةعباتتم ريغ ظافلأ

 فالخ ىلع اثالث اهربتعقو كلذ ى فذ مهفلاخت لهف ةدحاو اهن ودع اونا و

 ىهنتا نيذللا نيلامتحالا نم لوألا لامتحالاف ؟ د وهعلا كلت ف کس ناک ام

 ٠ هفلاخب وأ هداضي ءىش كانه سيل ميسقتلاو ريسلا امهبلإ

 اا



 ىباحصلا ىوارلا ىآرل ةفلاخم هيفف امهنم ىناثلا لامتحالا اماو

 ناطقلا ديعس نب ىيحبو نيعم نب ىیحب بهدم وهو ىدمرتلا للع حرش
 یورملا دادخاإلا ملعلا لهآ صعد و ناو ىنيدملا ناو لسنح نل دمح أ و

 رغ الامتحا لمتحنا وأ اصن ناک اذإ امف اذه نکلو یوارلا یآر نود

 ه رظن فأ هرص ىلع ىطغ دقخ نيرخاتسلل حلطصملا بتک ىلع هر

 ریبج نب دیعسو راند نب ورمعو ءاطع قيرطب هنع كلذ هياور قبس دقو
 ۰ هسفن سواط قیرطب لب مهریغو دهاجمو

 ۰ لوألا درب 5 ثيدحلا هب درد
 ك

 یوار سواط نیا نآ « یسیبارکلا جیرخت نم قبس هنآ اضیآ هیفو
 ا ق ا ی 2 ا

 « عاضطقنا ظفل ( لاق ءابهصلا ابأ نإ ) سواط ظفل نأ اضيأ هيفو
 + هةعطقنم ثداحآ صعب ماسم حیحص د

 ىلع فيعض وهف سابع نبا یلوم ناک نإ ءابھصلا ابآ ںآ ًاضبآ هیفو
E 

 رادقم لحو ( كتانه نم تاه ) ثيدحلا قرط ضعب ىف نآ اضيأ هيفو
 لثمب هالوم نع الضف هتقبط ىف هباحصلا نم دحآ ههجاوپ نآ سابع نبا
 ء بجي امب هيلع درب الو باطخلا اده

 باوجلا نوک هيلع درپ نآ ريغ نم هتباجإ ریدقت ىلع هنآ اضبآ هیفو
 فلسلا نب سابع نبا صخر مکح رهش دقو « هفارتعاد ةدودرملا هتانه نم

 ااهست دحاو دعص ىف ثيدحلا قرط رشحب نآ ملم ةداعو < فلخلااو

 ٠ ثيدحلا ةبترم فيرعت ىف ةعيدب ةقيرط ىهو <« ثيدحلا ىف مكحلل

٤ 



 اهبضت رب ال ةعانش هدهو « یآراا نوسکحب لب « مهنیب رجش امف ملسو هيلع
 ضفاورلا دودشلا اک ردسدم و ضفأ و رلا ا e.e al یر كر اجا

 نع هاشاحف <« آريزعت هلمع رمعل غوسي اسايس المع كلذ دع امآو
 ء ةلماك ةرشع كلتف ؟ ةساىسس عرشلا ىلع جورخلا حد ىدلا نسف < كلد

 نعت نذاف < نيريخألا نيلامتحالا نم ىناثلا لامتحالاب دخألا ىلع ىضقت

 اذه تللع تنكو . ثيدحلا ةحص ردقت ىلع امهنم لوألا لاتحالا

 ناسلا اذه نم برق امن ظافحلا تاقبط لويذ ىلع هتقلع اسف ثيدحلا
E O DSC DE 

 الىلق ريثكلا ددعلا اولعجي ل اوفصنأ ول ء آادحاو ةثالثلا اولعج

 ثيدح ىلع مالكلا ىف عرش امدنع قناسلا هباتک یف بجر نیآ لاقو

 كلسم ًامهدحأ ناق رام هيف مالسإإلا ةمكأل ثدحلا اذهف : اذه سابع نبا

 هذ ودشد ثدحلا داسا و مالكلا ى E وهو هقفأ و نمو دیس | امالا

 ًافلاخم ( ثدحلا یوارلا دا رفقا و 4 هلع عاق مل هاو هر سواط دارفتا و e م 8 1

 5 #a. ç¢ç و ۰ 1 ا اذا | 3 ۴ اش

 ثدحلا همدآ هقبرط هدهو حصي حو نم هان ورب مل اذا ارکنمو أد

 ىنيدملا نب ىلعو ناطقلا ني ىيحيو نيعم نب ىبحيو دسحأ مامإلاك نيمدقتملا
 مامإلا لاق « سواط ريغ سابع نبا نع هبورپ ام ثیدحلا اذهو ٤ مهربغو

 امنإو ؛ ادج فيعض لامتحا هنال خسنلا لامتحال ضرعتا ماو )١(
 ىتح تالامتحالا فعضأ دح ىلإ نانعلل ءاخرإ هعبات نمو ىعفاشلا هل ض رعت

LS AMSA O Ea 

 ( بتم لتدلا لتوط
$٥ 



 نگ دا امف هاتو ) ټ سوا یور اق فخ rs یور سابع ا

 تسع كفو 6 داش تدع ود ( حرجا بحاص ) ىناجزوجلا لاقو ( مرفآلا

 سحر نا لاف م + ھ أ الص هل دحآ ملو رهدلأ مردف یف ثددحلا ادهب

 ثدحي نم « ملعلا ف امامإ نوکي ال یدهم نی نمحرلا دبع لافو ٠ هب
 نم بيررعلا نیوه رکن | ون اک یعخننا ميهار لاقو م ملعلا نم دالا

 ملعلا ريخو « بيرعلأ ملعلا رش : كلام نعو « هعدف الإو فرع نإف ء ةلاضلا

 ۰ el ءىش تالا |دھ یفر ٠ سانلا هاور لف ىدلا رهاظلا

 هنأ ثدحلا یوأر وهو سابع نبا نع حص دقو : بجر نبا لاق م

 دمحأ ادهب للع دفوب « ةعومجملا ثالثلا موزلو ثيدحلا اذه فالخب ىتفا

 ىف ةلع اضيأ هدهو ىنغملا ف ( ةمادق ني قفوملا ) هرکد اہک یعفاشلاو

 عامجإو راكتإلاو دودشلا ةلع اهيلإ مضنا دقو فيكف « اهدارفناب ثيدحلا

 حم سواط نآرقلا ماكحأ ف ليعامسإ ضاقلا لاقو « هفالخ ىلع ةمألا

 بودا نعو < ثيدحلا اده اهنم « ةركنم ءانشآ یورد « هحالصو هلضف

 ف سواط دش ربلا دبع نیا لاقو سواط طخ ةرثك نم بحعت ناک هنآ

 نورکنپ هکم لها ءاملع ناکو : بجر نہا لاق مت ٠ ثيدحلا اده

 ف ىسیبارکلا لاقو ءهآ ليواقألا ذاوش نم هب درفنپ ام سواط ىلع

 هاو هارثو ةركنم أارابخآ سابع نبأ نع ىورب اسواط نإا ٠ ءاضقلا بدآ

 اطعو ١ بيسملا ني ديعس ةاقوت ةمركعو ٠ ةدركع نع اهذخأ هنآ ملعأ

 هماع همركع نع سواط دخأآو « سوأط ىلع مد ناكو <« ةعامحبو

 ىلع ةلمحلاف < ىكبسلا نسحلا ويآ لاقو هه سابع نيا نع هنوربام .

 ا ارج لمح ملعلا تاش لمح نم هلع ا نب ميه أ ربآ لاق ()ز

 ی زز نیا هرکذ ا لح رلا نم لآ دالا ثبدحلا گ ہل ل هک لاق و

 . ىذمرتلا للع حرس یف
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 نبأ نع ىسياركلا هياور انقس نأ قمسو ههأ سواط ىلع ال « همركع
 . لوألا كلسملاب قلعت ام اده ء هسأ نع كلذ ىف ام سوا

 اكس فو توا ا ر ا و اا
 لحي نآ وهو « ثيدحلا ىنعم ف حالکنا وهو « هعبات مو هنوهار

 راشو ةبوهار نبا قحسأا نع روصنم نبأ هلقن « اهب لوخدملا ريغ ىلع

 ركب وأو هننس ىف مرثألا ركب وبأ هيلع بوبو عماجلا ف فوحلا هيلإ
 بومآ نع دیز نی دامح ةیاور نم دواد یبآ ننس فو « هلع لدن لالخلا

 هتآرما قلط اذا لجرلا ناک ۰ سابع نبا نع سواط نع دحاو ريغ نع
 هلا ىلص هللا لوسر دهع ىلع ةدحاو هولعج اهب لخدب نآ لبق اثالث

 دق ساقلا ىأر املف . ربع ةرامإ نم ردصو ركب ىبآو ملسو هيلع
 هراورلا كلت ليقف نات رک اما بويا ف نهيلع نهوزيجأ لاف اهف وعیاتت

 . هآ لوخدلا لبق اذه لوقتنو < نيليلدلا نيب عجن انلق « ةقلطم
 ٠ ىناثلا كلسملا ف بجر نبا هرکد ام

 ضعب ىلع صيصنتلا ليبق نم اده لعجي نأ ىناکوشلا لواحو
 ماللا لمح قانيام انركذ دقو « ثالثلا قالطلا ف هرج ق ماعلا دارفآ
 مالك انإو ٠ لليبقلا اذه نم نوكب الف قارغتسالا ىلع ثالثلا ىف

 حضني مل مآ همالک عفن ملکتپ وهو یقہب نأ درحمل اذه ىناكوشلا

 یناکوشلا لاق مث هرکذ قس ام لذملا نہ رفز هنع لاق نم ناش

 و بضع یتح سانلل عاتب فک زد لولا لف قالطلا نا

 لب ردان ريغ نوک ام اریثک نمز وآ دلی ف اردا دعب ام لوقآ رمع
 دراو ريغ اذه همالک ناوکبف رخآ دل فو رخآ نمز ف عوفولا ریثک

 ثدحلا مکح لاطبإل هنم ةلواحم ىناكوشلا نم مالكلا اذه نأ ىلع
 e س یو یک ی ہے ا ر س ہے چہ ا

 ةق ولخأ قالطلا ىف هلمف ام ىلع همدق رمع نع ميقلا نبا ةباورو )١(

 مل نیعم نیآ هع لوقت كلام ا نل دلاخ ةناورلا هله كنس یف و اطا

 ل تاىدلا باتک و ةناحصلا و و یتح طوف هيأ لغ بذکن نأ ضت ر:

 اعطف رمع كردي مل هوبأو الصأ دلاحم مساب خأ هل سيل اذه دز نبا
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 ىفكب ناسلا نم ردقلا اذه للعلو « ىآرلاب دواد یبآ ننس ف یورملا

 ؛ الص سابع نبا ثیدح ف م كسمتم ال هفأ نيسنل
۰ 

 هحرخا ام وهف هب اوکسمتب نأ نوديرپ ىدلا هناکر ثيدح امآو

 ان نأ ة لاف ميهار ن دی اد لاق تح م هک سسم ف کا

 ةمركع نع نيصحلا نب دواد ینثدح لاق < قاحسا نبا دمحم نع یبآ

 هنحوز دیزب دنع نب هناکر قلط : لاق هنآ امهنع هللا یصر سابع نیا نع

 ینا هلاسف « ادددش انزرح اهلع نزحف « دحاو سلحم ف اال

 .دحأو سلجم ىف اثالث اهتقلط: لاق ؟ اهتتلط فيك : ملسو هيلع هللا ىلص
 ھه اهعجارف : لاق ء تئش نا اهعحارف ةدحاو كلت اننا : لاق

 نمز ىف نكي مل اتال قالطلا نأ معزي نمم أدج برغتسأ ىنإو
 ثدحلا اذهب لالدتسالا لواحب فيك ( اثالث قلاط تنأ ) ظفلب ةباحصلا
 ظفلب نكي مل نإ دحاو سلجم ق عقي امف ةدحاو ىلا ثالثلا در ىلع

 ةدحاولا ديكأت لمتحي وهو « ظفللا ريركتتب نوكي ( اال قلاط تنأ )
 هاد هلوق لبق ةدحاو الإ دارآ ام هنآ ملع اذإاف ثالشلا ءاشنإو

 ىوارلا نوكيو قالطلا ظفل ررك هنأ ىنعمب ( اثالث اهتقلط ) هلوق نوكيو
 ۰ ىتحملاب یورو ثدحلا رصتخأ

 ۰ یعفارلا ٹ داحأ

 لوسر یقآ دیزب دبع نب ةناكر نإ ثبدح ) هل یعفارلا جيرخت قو
 للاوو هتلا هسهس یت آرما تقلط فا : لاقف ملسو هلع هلا یلص هيا

 دود ودآو ىعفاشلا هحرخآ *, ( ىلع اهدرش ةدح ا, ال تدر ام

 أ هناکر ىلا دنسم و له 0 اوفلتخاو 4 هجحام ناو ىدمرتلاو

 ىراختلا هلعاو مكاحلاو ناس نیإاو د وأد وأ هححصو ؟ هلع للسرم

 ل ولعم وهو مكاحلااو ا هاور ) اک تو ظفاب ینعد ( سابع
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 لارقأو « اهب ثالثلا عاقبإ ىف ةعئاش ةتبلا تناك ثيح ةاورلا ضعب
 ٠ ةروهشم (ةتب) ف ملعلا لشأ

« 
 »أ
 تمحو نیستسل E EE ق قحسا نا تن دح ىلع نالا مفكتنلف

 ءاشهو كلام هدک دفد قحسا نر دمعم أامآ هف نالعاولاو راكتالا

 بتن نم لقنيو ءافعضلا نع سلب ناو ضبرع ملقب امهریعو هورع نب
 سانلا ثداحآ لاخداب مهس و ديالا یر ال نا رع a باتكلا لهآ

 تعبانت امىف لو تاغ صلا ف هلوف لف 1 و سیلو هن دح ف

 U هش دح ل هر یۆور سنا ی كلام نأ اولو ةأرشلاا جراوخلا

 همرکع نع نصحلاا نسا ها ورام ىنا ندا لاقو ۰ متاح ويا لاق

 هتاور لبق نمو ليذلا ليوط هيف ليدمعتلاو حرجلأ لهآ مالكو ركنمف
 دض هلثم هداور لصت فکف هت اد ورم نم نم ملسام ليف این ا

 لتم هأماحت و عدللا نم ةكححأ و رعد یدرب ةمركعو 4 تالا تانا

 نيا نع تاقثلا تاياور دض هلوق لبقب فيكف ءاطعو بيسملا نبا
 ! ده ناست دمحآ a E لو رکنم هن ا لاق نم اد ح باص اف سابع

 رک یاو رو صم نا نحس نع E 5 دود رم دا ثالثلا

 هجام نیاو یدمرتلاو دواد وآ هااور ام حصالاو مامهلا نيا لاقو

 لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هفلحف « هتبلا هتجوز قلط ةناكر نأ
 ىضر رمع نمز ف ةيناثلا اهقلطف <« هيلا اهدرف < ةدحاو الا دارأ ام هنإ
 ىعفاشلا دانسم ف هلثمو « هنع هللا یضر نامثع نمز ىف ةثلاثلاو « هنع هلأ

 ناسبح نیا هرکذ عفانف دیزپ دبع نب ریجع نب عفان دواد یبآ دنس یضف
 نأ هيفكب هوبأو لاجرلاب هلهج رثكب نم ضعب هلهج نإو تاقثلا ف
 نب بئاسلا نہ یلع نہ ہللا دعو ٭ حرجب رکدہ مل آریبک ایعبات نوکب
 امآو < ىعفاشلا ةقثو ىعفاشلا دنس ىف ةناکر ییا دیزب دبع نپ دیبع
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 نبا هقثو دقف مزح نبا هرکدب ىذلاا ةناكر نب ديزي نی ىلع نب هلا اع
 هلاهحلا نع ا وحر خل e اورکدب الآ نيعباتلا ق یفکی هنآ ىلع نابع
 ہرکد ام ىلع لاحرلا نم رشت فنصلا اده نم نيحبحصلا ىو « افصو

 داود وبا لوع ثيدحلا اده یلعو نارا ف حصضا وم ف یھ
 ملعآ هلهأو لحرلا دلو اف

 لوق دلا ا نا تن دح قاس نأ كعد بحر ا ںاقو

 pe EE Ee ی ضع یری هيف

 هدانا ف E O E فام ینعس سابع نبا نع هم رک ن

 رهو ار ییآ ن هللا دع دم وھ E م الأو ي س

 طق سو كورم هت ا للسفو ةركنم هشداحآو ا فعص لح

 ؛ اهتفلط ا ىناعنصلا رو حم هاور فو 4 دنت ثباتجلا ! رھ

 نط هنآ ةناکر دلو هاور ام اضيأ هضراعيو ريك ةقث وهو (ا> ر E ل ودم

 . ثيدحلا اذه ىف ميقلا نبأ لوق داف د ملعب هبو ءهآ ةتلا هتآرما

 ا هحح روهمحلا هب داد زب (ةتبلا) رخ هحصد لاوتسفلا ىلعو
 دملا ها ور ا ةن اکر تد ح ف بارطضاللا ی وعد یلعو 0 چ

 هل ربلا دبع نيا ةعباتمو اهلك هقرطل دمحأ فيعضت ىلعو ىراخبلا نع
 «ةناكر ثٹدح هيأ ور فف ن۵ فأ ئا جاحتحالا طقس فعضتلا ق

 وه قلطملا ناب ةرم هتباور ثيدحلا اذه تابارطضا هلمج نمو
 ارطضأللا اد نا فديو ۴ هوم أ 0 هن اک ر هنا هن اد یرخآو هنا ر ودا

 E انتم للعلا ن EE و هتلاا هاور ںیود تالا ا

E٭ ضراعم نود ةلدألا راس یس اهسف هلع د وح و انسض رف  

esi a 
 عف ملو « ءاتفا ألو ٠ املع اللو « ءاضف الو «امکح الو « ة رهأظ هفلاخم

 غ مهرصاع نم مهيلع ه هړکنآ ر :ًادج ريس رف نم الا كلد
 عامجإ لوکی فىکف ه رهظد الو كل یفخشسا مهرثكأ ناو راكنإلا



 داهتحا عابتاو 4 هل وسر ناش ىلع هع رش ىدلا هللا ندد ءافخاإ ىلع هما

 + ھا هتسلا هداقتعا لحب ل اد تلد ق هد آرب هم اخ ن

 دمتسم ىعرش مكح ثالثلل ربع ءاضمإ نأ نايبلا اذهب رهظ هلعلو
 نمو نيعباتلا نع الضف ةباحصلا ءاهقف عاسجإل انراقم ةنسلاو باتكلا نم
 ءاضما ىلع جراخلاف « ىعرش مكح  دض ةيسايس ةبوقعب سيلو « مهدعب
 ۰, هلک كلد ىلع جراخ رک

¥ ¢ 

 هب فلحلاو قاضلا قلعت

 ٠٠٠عفاو الو ا راغ هلک نلعملا نااطلاو ٤١١ص فز لاقو

 رمآ ف هصاخو ءارمألاو كولملا ءا وه تلد ف مهرمأ یوفو ”AY ص فو

 چ )> هتتلإ
pee . 

 ءأيقفل هماهتاو هبعونب قيلعتلا نالطب نم فلولا همعز ام امأ لوقأ

 نمف هعيبلا ناميأ ىف ءارمألاو كوالا ءاوهأ ةرياسم لوألا ردنا

 فرعو ةلاسملا ق ءاهقفلا صوصن ىلع علطا نم دن غلابلا ورجتلا

 + قحلا ليبس ىف ىنافتلا نم ءاهقفلا ءالؤه لاو حا

 سسحلا ا لداسرلا س اھعم امو هضم ةردلا نأ نظآ تکو

 قيلعتلا هلاسم ف بابترا هحو عدن مل نينس لبق ةرووشنملا ىكبسلا

 تلا قاروآ بيلقتل تفو . مھل حسن ۷ نيدلا نم الع علا م

 هسفنل طتخا وآ اهيلع علطب مل فلؤملا لعلو بهاذملا هقف ىف ةطوسلا

 ٠ ةلاسملا ف جاجللا ةطخ

 قالطلا عوقو مهيعب اتو نيعاتلااو هاحصلا نم هما ءا تهدمو

 رابتعاب نيمسلا لسق نم طرشلا ناك ءاوس طرشلا لوضخح دغ .نلغملا

 مدع نبمىلا للسف م نکي مل وأ قدصتلا وا عملا وأ ثتحا هتدأفا

 قالطلا عقال لوقي نآب ةبميت نما مهفلاخو ىناعم لا كلت دحأ هتدافإ

 هب لعب مل ادهو ثنحلا دنع ةرافكلا لب نيميلا لق نم وه ىذلا
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 ضعب مهعباتو اعيج نيعونلا ف اضبأ ضفاورلا مهفلاخو « هلبق دحأ

 نسو قباسلا عامجإلاب اعيمج نوجوجحم مهو مزح نبأ مهنمو ةيرهاظلا
 نباو ريرج نباو رو وبآو ديبع وبأو ىعفاشلا : كلذ ىف عاجإلا ىكح

 رتتالاو دهمتلأ ف لا دنع نیاو ىزورملا رصن نب دمحمو ا

 ءالؤهو ىقتنملا ق ىجابلا ديلولا ويأو تامدقملا ف هيقفلا دشر نيو

 تارشع هسطعم موم رثانشل مهدحأ سطع ول ثىحب راثآلاب ملعلا ةع ق

 .٠ ىجونقلاو ريمألا ليعامسإ ني دمحمو ىناتوشلا لاثما

 دع وهو ا هد احصل رو تدح ملسو هلع هللا لص هللا ا

 ( ؛ھآ قدصل أ نع دع ا رص ی کد

 یوتف ىراخىلا ا فو م عامجإلا لفن ف ءانمآ ءأاملعلاأ ءال وهو

 تجرخ نإ هتبلا هتآرما لجر قلط عفا لاق ه عاقيإلاب رسع نبا

 < ءىش سيلف جرحت مل لاو ‹« هنم تنا دقف تجرخ نإ لا

 رع نبا ملع ف كش نمد هل اسما ہدھ ف ىوتفلا ہدےهھ رهاظو

 ۰ هلع اهركنآ الو ىوتفلا ہا

 ىضتقي امب قالطلاب نيمي ف همهجو هلا مرک ىلع یضق دقو
 هشنحد هجحوزلا نیو هنس أا وق رف هلا فلاحلا ا وعر مهن ا عاش ولا

ES EE EE 
 هنآ ف رهاظ وهو هارکالا لحأل هلع هحوزألا درد )) هوم دهطض أ (

 فلکتو ؟ ءاضقلا ف نسحلا شا لسم نمو ہا رک الآ اللول عاقيولا یر

 ءا لسفلا اده نم حرش ءاضف ف هل ود نأ اک یوه نع اهر هاظ نع

 هلمع ام دع ول هنأ ىلع رها لیلد ( ائدح ق مل ) يوا رلا لوقو (1ز

 هقىلعت بح ومد قالما | هلع عق وال ا ا
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 لاق لجر ف دوعسم نيا نع حیحص دنسب ىقهسلا ننس فو

 . ةدحاو ىه : لاق هتلعفف قلاط ىهف اذكو اذك تلعف نإ : هتآرمال

 رذ ییآ نع یوربو ؟ هواتف ةحص یف هلثم نسف الع ءیلم فینک وهو
 قو ةر ددعا اده ف را ا هولا عا و تلد لف نع
 ء ندكلا ردقت ىلع ةنعللا عاقيإ ا

 سیل تمظع ناو نیمی لک ) اهنع هلا ىضر ةشناع تلاق دقو

 ربلا دبع نبا هلقن رثألا اذهو ( نيمي ةرافك اهيفف قاتع الو قالط امين
 ب كح دج لاو اهم و كدا ودها ف لا ادم

NEESER NG 
 ءاتفإلا الإ هيف لقني مل ةباحصلا رصع اذهف ء ىكبسلا نسحلا 3

 ٠ عوقولا:

 اوعقوأ مهلكو نوفورعم نودودعم مهنم ملعلا ةمئأف نوعباتلا امأو
 ا ا ى ا ناو

 سلا ةو لا نکلا نم اف هدو اه لا ف غ

 روسعنم نب دیعس نسو بیش یبآ نب فنصمو قازرلا دبع عماجت
 لكو ء٠ داهتجالا ةمكآ نيعباتلا ىواتف اهريغو ىقهيسلل ا

 لو نيميلا ف ثنحلاب قالطلا اوعقوأ مهنآ ةحيحصلا ديناسألاب كل

 ءاطعو ىرصبلا نسحلاو بيسملا نب ديعس : مهو ةرافكلاب اوضقن

 ىرهزلاو ةداتقو دهاجمو سواطو ريبج نب ديعسو حيرشو ىبعشلاد
 مساقلاو ردزلا ني هورع مهو ةمدملا ءاهقف ةعسلاا ءاهقفلاو داخم وأو

 ديز نب ةجراخو دوعسسم نب ةبتع نپ هللا دبع نب هللا ديبعو دمحم نب
 ءالۇهو راسي نب نامیلسو هللا دبع نب ملاسو نمحرلا دبع نب ركب وہآو
 نب باحصآأو « مهريغ ىلع امدقم مهلوق ناك ةلاسم ىلع اوعمجأ ادر

E SETةدسعو < قورسمو « دوسألاو <« سبق نم همقلع : مهو  

 نل رزو « باهش ن قراطو هنلاس ا قىفش لاو ودأو يالا

 ینابیشلاو رمع یبآو ةهمربش نبا لثم نیباتلا نم ءالؤه ریغو « شیبح
 زيزعلا دبع نب رمعو هبيتع نه مكحلاو بهو ني ديزو «٠ صوحالا ىبآو

ce 



 هب ءیزجی امم اذه نإ مهنم دحآ لضي ملو عاقيإلاب نوااق ممل

 دهشت اهلك ةروهشم ةفورعم مهبهادمف نيرصحل رصعلا نيده دعب نم امآو

 ةا و یعذفاشلاو كامو ىروثلاو هفنح ا لوققلا اده هحصب

 مل ررج نياو رذنملا نياو روث ىبآو ديبع یبآو هب وهار نب قحس و
 ءاتفالا بسني نأ نم ةيميت نبأ نكمتب ملو « ةلآسملا هذه ف اوهلتخد
 مزح نبال اعبت سواط ىوس « نيعباتلا نم دحأ ىلا عوقولا مدس
 هركملا قح ف هاوتف امناو لطلغآ هعياتو « هنع ةناورلا ف طلاغ وهو

 ء ةياورلا مزح نبا وزعي هيلاو هسفن قازرلا دبع باتک نم رهظب امل

 فنصمو روصام نب ديعس ننس ف عاقيإلاب سواط نع لقنلا حص دقو
 ٠ه امهربغو قازرلا دنع

 هر وص نا مزح نیا درب امک عامجإلا سیلو < ا عامجإلاب

 کز عامجالا ف مھمالکب كنعد نەم اوسل ساقلا ھات هد رهاظلاا نا

 نم فالخب دتعب ال : هلوصأ ىف صاصحلا ىزارلا ركب وبآ لاق

 داهتحا هوحوو یب قرط ضترب ملو ةععرشلا لوصأ فرعنا

 لاهحلاو ءافخسلا نم امهارضأو ىسياركلاو ىناهبصألا دوادك ىآرلا

 رظنلا هوج ود مھل هفرعم الو ثمدحلا نم اتش او امن أ ءالوه ن

 دتعن ال ىدلا ىماعلا هلْزنمب مھف لوصألا ىلا ثداوحلاو عورفلا دوو

 ناك دقو « صوصنلا رم اهلوصأ ىلع ثداوحلا ءان هلهحل هفالخب

 تاومسلا ف سيل : لوق ناک هنآ هنع روهشمو « لاوقعلا ججح فنی دواد

 هغفآ معزو هدیحوت یلعو یلاعت هللا ىلع لئالد انسفتآ ف الو ضرآلاو
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 ةةرسعم ىلا قيرطلا نبأ لهاجلا ردي ملو ربخلاب لجو زع هلأ فرع امف
 ةمابسم رپخو هربخ نیب قرفلاو ملسو هيلع هلا یلص یبنلا ربخ هحص

SPتازحعملا ىف رظنلاو لقعلا وه امنا مهدكب ملعلاو  
 هتاف یلاعنو هن احبس هلا الإ اميلع ردمي ال ىتلا لتالدلاو مالعألاو
 للا فرمي نأ لبق ملسو هيلع للا ىلص یبنلا فرعی نآ ادحآ ۔نکمی ال
 نم دع نآ زوجپ فيك هملع غلبمو هلقع رادعم اذه ناک نمف ۰ء یلاعت
 فرمنال هنآ كلذ عم فرتعم وهو ٭ هفالخب دتعب ناک نمو ملعلا لهآ
 فارتعا للالدلا ةمهج نم ىلاعت هللا فرعأ ام ىنإ هو نأ ىلاعت هل
 دنعال هلشف ةميهبلا نم طقسأو ىماعلا نم لهجأ وهف هفرعيال هوه
 نم ىلع هفالخب فیکف هب مهفلاخب الوق لاق اد هرصع لهآ ىلع هفالحب
 م ظح اذ ناک ناو هفالخب دتعب, ال هنا هیهقفلا سسياقملاو داهتجالا نرطو عملا لوصأ فرعي مل نم لک ف اضبآ لوقنو + همدمعت
 دادتعالا مدع ق ىماعلا هلزنسب اضيأ وه نوكب لب هيلقعلا د ولعلاب ةفرعل

۶ ۰ 

  ۱ EDIEغد +

 هشفلا ہدےھ نع ناب دذ ًارخ ملعلا صاصحلا هلا یرح

 م4 نتانلا فرعا نم وهو ةو سف صع ميف یدنآ لاو ةفخسسلا

 هناحبس هللا رمأ نمم مهو نولهاجلا هب ثبعب نآ نم هللا نيد ىلع راع
 aE لا ربع نم نيدلاا رص دهد مم لهاست نمو م ٣ ل وقلاب

 نيم رحلا مام لوق نا نظ نمو نيمرحلا اما ةا للا ES - ف هعدأت و

 ف ج 21 بهدم نکی مل هن حب راتلا لوح دقذ هعاىتآو و نيا ف

 ,e هب رهاظلا مساب a ملكت ینح فلا ف اعتاد نیم رحلا ماما ےس

 نب ركب ويآ وهف مزح نيآأ ىلع درلا قق سفنلا لاطأ ىذلا امأو
 نع « ۹۸ = ۷٩ص ۲ج — مصاوعلاو مصاوقلا» ف لاف هن اف ىبرعلا

 تملكتو « اهل تسيل ةبترم ىلع تروست ةفيخس ةمآ ىهو ) : ةيرهاظلا
 ناكو « «لطاب اه ديرآ قح ةملك» هلل الإ مكحال تلاقف نيفص موي هنع هللا ىضر ىلع مكح نح جراوخلا مهاوخإ نم هوفقلت « هسهفت مل مالكب
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 لوقلا تدجو تدع املف نطابلاب لولا « ىتلحر ىف تيقل ةعدب لو
 ناب فرعي ةيلسشأ ةيداب نم ناك فيخس برعملا هب الم دق ره اظل اب
 لكلا علخ م دواد ىلا بسنت | م ىعفاشلا بهدم E مزح

 تشد و عرشیو مكحيو عفریو عضب هما مامِإ هن ا معزو ا
 بولقلل اريفنت اول وقي ملام ءاملعلا نع لوقو هيف سب لام هللا ريد لا
 هف امم هزاخم نم انک تاش رکذ م ۰ ( أ 2 ًاعينشتو مها
 اد رل قو € ی رأادقم TS ا نا ةر
 ٠ رامعألا ةلهحلا الإ لقنلا ىف ةنامألاو نيدلا هن E ر ململ ةع

 ىلبللا فس ود و ا دمحآ سامعلا وها ظذ احل | لاقو

 ظفاح لجرلا نأ ىف كشي الو ) : مزح نبأ نع هتسرهف ىف ىسلدنألا
 عیمجب لاق هنأ همهف امي قفوي مل هظفحب ام هقفت یف عرش اذا هنآ الأ
 تا هدنع نیم نآ هل وق ام سف ىلع ن امم و هردص سحهد ام

 قلعتت ةمدقلا ةردقلا نأ نم هب وه لوقت امد لوق ال لقع نم ةكسم

 نم « لصفلا » ىف نيكسملا مز > نیا هب ىذه امو ء ( ھه | لاحملاب
 اده ىلع در دقو ةعانش اهقون روصتت ال هعانش لاحملا ةردقلا قنعت

 بلعب ىذلاو » : لاق م و حض وآ هتسرهف ىف ىلبللا ظفاحلا نأيدوأا

 هلوق امو ميظعلا رفكلا اده نم مزح نيا نم ردصب ام نإأ نظلا ىلع

 ةمالسلا لاح ىف هنم اهرودص نوکب ال ناتهبلاو صرختلاو نايدهلا نم
 نع زحعد طالخآ هلع ,re امر هنآو هنهڏ نم ةحصلاو هلقع نم

 هذه ىذهو تاقامحلا هذه هنم ردصيف طارقبو طارق اهتاوادام
 تثالاحملا

 نونج نؤنج نم یوادب ًابیط دجاوب تسلو نونجم كنونج

 مشألا ىف مزح نبا هلوقم ام ضقن ىف ىلىللا ضافآ مث ٠ (« ھه أ

 ء هاحصأو

 هدا جوعآ نم نا لص نً ملعلا لهآ ن "ر دحاو راع ا

 قدصي ال نمو « مميلإ افلزت ةيمآ ىنب ىلاوم نم ًايسراف بسنتا مث ة ہا تا
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 دنع هفقوأ نم لوو هاوس اميف قدصلا هنم رظتنب نک هس تشاو
 8 .مو « ةفورعملا هتارظانمب ىجابلا ديلولا ويآ وه ملعلا ىف هدح

 كب أل « یهاودلا. نع یهاونلا » باتک مزح نبا ىلع دراا یش

 تاوتس لبق لبق برغلا ىلإ تلقنتا ىتلا بتكلا نم وهو دج مهم یبرعلاا نب
 ا یلعملا « و ًاضآ هل « ةردلا ىلع ا ةرعلاا » و ةريسس

 علا حدقلا a ىلصشألا نوقرز دمحم یال ) ىلحملا ىلع

 . ىبلحلا نيدلا بطق ا ىلحملا ثیداحآ ضد ىلع مالكلا

 نأ ريغ نم مزح نبأ لثم بتك عبطت نآ فسألا دج هل فسؤي اممو
 مل دلب یف غاستسب ال اذهو هليطابأ دقنل ةفلولا بنكلا عبطب منهي
 نأ نم عرشلا ةسارح دقفي ملو ملعلا نوئش ىلع ىبلعلا فارشأإلا مرحب

 یف مههاجقا تىتشنو نملسملا هملل قيرفت لهف رامغألا ةلهحلا هب ثبعي

 ال نم ذاذشلاو ةعدتبملا نيب سيلو ؟ مهن ادع یوس دحآ هعدلصم
 نأ ةصاخلا نم ريثكل لي هماعلل ین اف هعازم یف هقدش ءلب طلاع الو
 رهسلا نأاشلا لهآ هليا مآ § مهلا وقا ني نم لطابلا نم قحلا اوزيمب

 ٠ مهدقتعمو نيلسملا عرش ىلع

 4 ميردقلا وهف طظ وفحملا 2 وللا ر ىدلا ا تندم ادا ںی ئدلا

 ۰َ نيدلا لوصاأب لغ غلبم ىلع لیلد اده و

 اررسس هتلاح تنسحت هنأ الإ زارطلا اذه نم ناک مزح نیاو

 ججحل باب هماكحأ ىف صخ ىنح صاصجلا بنك ةملاطسب لقعلا وحن
 رهظب امك صاصجلا لوصأ ىف بابلا اذه لثم نم ادستسم لوقعلا

 هداعتبا ىف دواد ىلع صاصجلا ددشت الولو نييابلا نيب ةنراقملا ن

 رثكب مزح نبا نإو « ةمثاد ةوفغ ىف مزح نينا ىقبل لوقعلا ججح نع
 لوق الولو ۰ یودح ريغ نم همامال هنم ًاماقتنا صاصحلا ىف هعضولا

 برضم ملعلا لهآ نيب هب راص امم لاق ام هللا ةردق قلعت ىف مزح نها
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 دلا: لوا نک ا

 ءاملا ىف لثابلا ةلأسمو ١ دواد نم الاح نسحأب سيلف عورفلا ىف امأو
 باب ىف هباحصآو ةيميت نبا نم ريثكب نسحآ هنآ ىلع ٠ ةفورعم مئادلا

 ۰ یداهلا وه هناحبس هللا و داقتعالا

E E 
 لوق نآ هنكمي ال تافنصملاو عماوجلا نم ةطوسيملا بتكلا نع الضف

NS a lT 
 لاد ر ل رر دلا لا رفاعم ىلا ناال ا اه ادرس ا
 مهرمأ یوقو : ۸۳ ص ( ف ملا لوقو هللا نید یف هفزاحملا بحي الو

 ةيرفو فلسلا ةهملأ وحن ًادح ةريبك ةملك ( ءارمألاو كولملا ءاوهآ كلذ ىف

 لتفو صخشأو < مسو دلجو « نجسو فتك نم مهني کو مهیلع هسيظع
 هللا لیس یف ا نع عافدلاو « هليا نيد یف انف م4 نآ رغ م

 ا یا یک اا ف ي ا
 ٠ ةمالسلا هللا لأاسن لتاسملا هذه

X% ¥ % 

 ةيفالخ ةلاسم ىعدبلا قاللعلا عوقو له

 عوقو ف فالخلا لا ( ۸ ص ق ) هلاسرلا فل وم لوق ام

 نەش هد اے | کھ ی ت 8 تأ رم e ىعدملاا قالطلا

 ا

 ) AA ص ( رصع لک ف a ا ناک و * + عوقولا

 و ىعدبلا قالطلا نالطد ن۵ حجارلا حيحصلا لوقلاب سانلا لوفد

 و هاش رهاحم مهضعبف هدحأ و هقللم < هعشحم ثالثا عوق

 یتح ءىش لکن قلعتت هللا ةردق نأ مزح نبا لوق ىلإ فل ملا رے )١(

 ت 5 1 ینعم 5 هاو لوعم رع سضفاانتم لوق ويھ و ممل

 ۴ الختسم نکن مئ لاو هد وح و ناكما مدع
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 دد_حملا ماق ینح ء ءاہهدلاا و ةماعلا هشخ ردحی یتفب مهصعب و قحلاب

 رصو +* ميقلا نأ +« ءىرحلا 0« هدست و هىمىت هست ن دی 8 ميظعلا

 : لوق منم لک لاح .نباسلو هللا لسس ق و ءالىلااو داهطضالا ىلع

 یعرصم ف ناک بنج یآ ىلع السم لتقآ امنیح یلابآ تسلو
 ۰ ( ھه ا هيف نحن یدلا رصعلا ا رشک كلذ ىلع اسهعبتو

 قس ثيداحأ ف صوصنم ضيحلا ف هقلطلا باستحاو : لوقأ

 ضفاورلاو جراوخلا لایدا لواحم ا ردزلا ا ةدابزو اھ 3

 فالخ ىلع مهثیداحآو دواد ونآ لاق دقو ةركنم ةداز اه كسمتلا

 سیلو رييزلا یبآ ربع هلق م رکنم ربلا ا نیا ل اقوا رییزفا وبا ناق ام

 هنم قثوآ وه نم هفلاخ اذإ فيكم هلثم هيف هفلاخ امف ةححي

 ( ىكله سانآ نع ةلطاب ديناسآبف تاعباتملا نم ديهمتلا ىلإ ىزعب امو

 ثدحلا لهآ لاق ىباطخلا لاقو ٠ ضفانتب نسم ربلا دبع نپا سیلو

 طالغ صاصحلا ركب ودا لاقو اذه نم ركنآ اشدح ريزلا وبآ ورب مل

 ىعب نم قافتاب ةركنملا ةدابزلا هذه لتمب كسستلا مهل نكس ىنا

 ريدقت ىلع ( اش اهرپ ملو ) و ) ىنعآ ةر وكدملا ةدازلا نبآ ىلع لوق ام

 یعفاشلا ٥ کد ا لمنعت اھت دروسعزا ام ىلع ةلالدلا نع هدد اھت ومن

 كلت رخآ ىلإ اباوص وأ ايقتسم ايش وحن ربلا دبع نبااو ىباطخلاو
 هب فيكت دقف قالطلا قطن نم ناف اهعضوم ىف ةدورسملا تالامتحالا

 ركد امك ةفص ةظحالمب الإ هيفن حصي الف دوجوم ءىش هظفلف ءاوهلا

 ۰ لوق اسف هل هنآ یاع ساد ںڑد هلأ ینا و ا ںنوقو

 لوق نالطب ىف ةظحل ددرت ال ًاقحالو ًاقيأس هانركذ ا طاحآ نمو

 ریش صاخشآ هب سانس مالکلا ةداعاب سآاب ال نکل هتمرپ هلاسرلا فلم

 عوقوب ءاتفالا انيور دقو هيلع زاهجإلا متيل ةلاسملا ىف مهفالخ ىلإ
 ةدحاولا ني قرف ىآ نود رهطلاو ١ ف قالطلا نم عقوأ

 ننس قف رمع نع مثالا ةمهج نم الإ امهيف اهعوقو ف ثالثلاو نيتنلالاو
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 . ىلعو « مزح نب یلحم یف نافع نب نامثعو « روصنم نی دیحسم#

 <« ںییزلا نیاو ء ةريره ىبأو سابع ناو « ىقهیبلا ننس ف دوعسم نیأڌ
 نسحلا و م هع سش نل ةريعمو 6 هربعو كلام. ًاطوم ف ر نياو م هت اشو

 حشو یجابلا یقتنم ف نيصح ند لإارمعو ىقهسلا ننس ف ىلع نبا

 احا هلام حصت لآ ناودد مهریعو یواحطلا راثآ یف ناو مالا نا

 لوق ىعدبلا قالطلا عوةو مدعب لوقلا ىباطخلا لاق « مهل ةباحصلا نم

 عدبلا لهآ لا كلذ ف لاخي آل رہلا دبع نبا لاقو ضفاورإلاو جراوخل:

 ء لالضلاو

 راسلا حتف ىف ثالثلا قالطلا ىلع همالک رخآ ف رحح نبأ لاقو

 راستعا مدع ىلع روهحلاو 4 دد انم عامجإلا اد ھ دع فل اخملاف (

 هنکمآ اے ااو هی كع الخ انو نا یر ي هنآ ىلع لدی .E همالکو

 قبس اميف هضارتعاف هقيقحت متتخب امدنع ةلسسملا ف عامجألا ىعدي نا
 نآب ( مثإلا ىف فالخلا امنإو عوقولا ف فالخ ال ) نيتلا نبا لوق ىلع

 هلفت و *%%o حاضو ن خا ها زعو رد زلاو ف وع ن نمحرإا دعو

 نع تبث نل هنآ ادیج ملعب وهو ال فیکو یروص ضارتعا وه امن

 لوخدملا ىلع ةعوبجم ثالثلا عوقو نم روهجلا هيلع ام فاني ءىش
 حابآ ام هباتک یف « لق ام لك عمج ىف ةديدشلا هتبغر الواو اهب

 هسفند ملاعلا ارب مل اذاو ةفتازلا لوقنلا هذه لثم لق نأ هسا

 مامز الو ماطخ نودب نیمسو ثغ لک ثیغم نا لثم نع لق ناآ نع

 لب عالطالا ةرثكب ملعلا لهأ ىلع دوسي نآ لبق هسفت هجو دوسي
 لفن ف راح نیا ىلا قس دقو م ل بلطاح كحد ند هسه ص رەد

A Sl٠ و 4و  

 سصنلا هل زنمد ادھ نوف ةكلاملا دع فعضلاب فرع ابف ف نا
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 و ّ أ 9 رجم نیا 3 د ل : لفن دد و + تثانأ و را تل ںیش وا ی ا ك
 ر بیک

 ترش ام تسعم 1 نع س هع یراحلا e نآرقلا ماكحأ ف

 | نعام هاتداو ميقلا نب لاد هم و دهحفص وتد ق تحسلا دود ںاعس ام | ا 3 5 ل 1 د 9 ا 2 ن ١

3 
 ا الا زاتمد اد نآ رقلأ ماتا حو ةيدأكلا تابا ورا

E 

 ركفتلا ف ةقدلا امآأو مولا ىديألا لوانتمب تسيل بتل صوصنل لقنلا
 حلاصلا هفلؤم ةعانص نم تسيلف ملعلا ف فرصتلاو ثحبلا ق ةداجإلاو
 نسا إو ةو سقلا نم 2 هیهدس ا لا وھ هلمعد ۴ هد اغ ح (اناو

 ا جر فو اده نبآ رقلا حاکحآ عماج و٢٠ بصعتلا نم عون لقف
 ۰٠ ثحلا اده یف هرود دملا مالعا ف ن مفسم e ىلع

E ES SE es 

 ثالث هلوقو ) ذاشلا ىآرلا ليلعت ىف هلوقو هتاهقفت ف مهفلا ةدوجب الو
 قلا هحلار مش ام هن آ ىلع لسلدلا نم ) +++ رخ هنّ 4 ینعم ۹

laرايا | كل | دقو ١ حام تفم 5 ڪ زا راک و  

 لوعب ینآو ۰ زوافم امهنیي نأ عم « دنس رکذ نودب حاضو نپ دحل

 ی وس قلا ول ا بحاص ثنعم نیا و ثسعم نیا لثم ىلع

 نم ماعلا لهآ داق ند برعلا ا | زط وقىسلا,و اهحللا لٽم برصم

 هداننسا ںودد باحصا 1 نع ل اغلا ددص ف هلم ا فک ٠ ه لكلالا

 فیڈ حرش نا مصا, وعلا و م مصاوقلا ف ىبرعلا نب ركب ويآ لاق

 الا هح ًاسوءر سانلا دختا ىتح ءاهقفلا بصنم برعلا ق هعدتسملا تلماعن

 لاقي مت ) : ميلعتلا دسف فيك ركذو اولضأو اولضف ملع ریعب ٤

 « هءأدن هللا ا ۹ ثسعم نیاو و حملا نالو يلطياطلا ن د لاف

 هللا نا اللولو « ارو ا لازب الو ىرقهقلا حج ريف « هءأاحر هل انآ الو

 ىليصألاك هنم بابلب تءاجف « ملعلا رايد ىلإ ترة ةفلاطب نهم ىلاعت
 سافت ترطعو < ةتيملا بولقلا هذه ىلع ملعلا ءام نم تشرف ىجابلاو
 ةيكلاملا رابك ضعبل ركذو ء ( ه أ بهذ دق نيدلا ناكل ةرفزلا ةمألا

 ىرآ نكلو ىربع ىف ةجاجد تحبذ ام لاقف اذه ثيم نبا نع لقنب ام
 ٠ اذه ثيغم نبا ىنعي « ةلاسملا هذه ىف روهمجلا فلاخب نم حيذ
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 ںلوصألا لسم وه امن اف باحمأرلا نع لفنلا ىلع لنوعتلا عض وم امو

 « اه وحن و تافنصملاو مجاعملاو دناسملاو حماوحلاو ننسسلا یقاو ا

 لقفن اهىف نیأو هدانا هعم و ل! دحا ت لقت هبف رڌ دن ال امم

 ىلع نع ل Ej حص دقو الاه ن ا ف روهمحا هلع ا

 كىلع e bT e هن | ههحو هللا مرک تلات نا

 نع میک و قد رطب ىلحملا مزح نب نياو ننسلا ف ىقهسلا هح رخآ ا

 ا هلع يور 0ک ههحو تا مرک هع ت ا 0 نب بسح نع اا

 حصو بجر نیا لاق امت حيحسد دانس ةمهبم اال قلط نميف نيسحلا

 ٠ء تاقيلطت ثالث هنإ : ةتبلاو < مارح : نم لد ف هلوق قرطب اضبآ هنع

 ىلإ كندي لصوتلل هلا هست امفاق تلد فالخ هيلا بست نم امو

 نع بحر نبأ هاور امفو قال طلا رما ف باطخلا نب رمع فق نعطلا

 لاق هنآ دوعسم نبأ نع لقنلا حص كلدك و « قىس امك ةرسع شمعألا

 قس دقو امهربغو ىقهسلا ننسو قازرلا دبع فنصم ق امك كلذ لشي

 ىلع نب ديز باحصآ م ةرهاطلا ةرتعلاو قارعلا ءاهقفو « كلذ لك ركذ

 ةلاسملا ىف نيش رفلا تهادم و 6 اھل ملعلا لهآ حیا نم مالسلا مهبلع

 ٠ء قبس امض امهنع لقت ام قط ىلع

 قالط ف وه هلعف ام فاخ ف وع ن نمح را دع نع حصن یو

 ثالث اهقلط ناك هنأ مامهلا نبأ ركذ دقو « هتوم ضرم ف ةسالكلا هتآرمأ

 نب دامح ظفل ق هتوم ضرم ف اثالث هقلطن رکذ درو دقو هتوم ضرم یف

 ظفل قو ( ٠٠٠/٠١ ىلحملا ) هيأ نع ةورع ند ماشه نع ةسااس

 طفل قو < ردزلا نيا نع هکسلم ید آ نبأ نع جرج نا ع قازا دمع

 ةكىلم فا نا نع جرج ندا نع ناطقلا دعس نب یصد نع دسع

 جاجحلا نع روصنم ن سا یلعم وأ فو ) T/1 ىلحملا ( رد زلا نأ نع

 ) 4/1۰ ىلحملا ) ا نبأ نع ةكسلم توا نأ نع ةاطرأ نا

 ( اتالث ) ظفل ی عاتم هل لب انه فلاخي ملو ل مل ةاطرأ ناو

 یف عقو امو « یتایس ام لیبق نم اذه سیلو عیاتمب هنع یورپ ملسمو

 صوصنلا كلتب ثالثلا ىلع لومحمف هوحنو ةتىلا ظفل نم هربغو طولا

 ةياور تناكل انركذ امك ةحيحص قرطب ثالثلا ىلع صنلا درب مل ولو
۲ 



 اک تاقیلطت ثالث رخآ نوکت نآ لامتحاو ثالثلا لامتحا نيب ةرثاد هتبلا
 SS نا نم هس علب ام e ا

 مفا كلد اہک تاقیلطا ثالث ردح u وهو 0 ا اهم نش

 اند سا اتاپ مل تیس ایت فلفو اور ال هم ل

 | ىحلا کسع مالک و ىیناقرزلا ہال ف للخلا ۳ ھظو ادو ]

 وه ر ةعوطفملا هنأورلا ہدف GS ا هاور عفان ںوڈ نأ الض رف ولو

E eنيرشعو ةلام ةنس فوت ًاعفأت  

 فالخ فوع نب حرا دبع ىلإ انسي وزعب دحأ سیلو ٠ قيس ا
 مث ال هنآ یر نم ل یت 2 نالا عودو وهو هر احصلا روهنج هلع ام

 ءمامهلا نیا حتف ف اک ادر ف وع نبا لع لدتسس ثا ن حمجلا ف

 ڃ هعومحم تاللا عاقبإ ف امتح روهمجلا ع R.A» هذآ ققحتلا اده نم نيبتف

 هنياو ةباحصلا روهمج هيلع ام فالخ هنم حصي ىن اف ريبزلاا امّ و

  EETالث ركبلا قالط نع لتس امنيح وهو « هب سالا م <
 امهلسف ةربره ییآو سابع نیا ىلإ به داف لوف هيف انآ ا لامل

 احوز حک ىتح اهمرحت ثالثلاو اهنيبت ةدحا ولا نأ اناجحاف ٠ انتا ہت
 هس نع هدنع ناک ولف رکبلا قالط رکد دنع تلام و ا ور

AS ROنکل هدنع ام رکذ نع رخت ا اھت لو خدملأ  

 قالط ف ملعلا لهآ ني فالخلاو < مكحلا كلذب ىلوا اهب نوا ن
 یسلدنألا ح اضو مپ دسم ىلإ بسش ام امأو + فو مم اهب لوخدملا ريغ
 هده هحص e ىلع هتمبف و د ا هده ق ذودشلا نم
 ١ ضرفلا ني ديلولا وآ ظفاحلا هع نوش ىذلا وهو ٠ هيلا هبسنلا
 4 ٠ هححصلا ثداحألا اک ي هس رعلاب و هقفلاب الهاح ناک

 ىلطبلطلا اذه یآرب E ورک نإو ىمأعلا ةلزنمب نو وکی
 لکن لعتشن الف « هەدنع لعش ال لعش نيلسهملا ا ٠ ىطبرحملا اف

 لتاقم نب دمحمو ء ىعخنالا ىلإ ا ام نذڏکت ام قبس دقف ١ یکحی |
 ء دوذدشلا اذه نع ملعلا لهآ دعبأ نم ىرزارأا
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 سواطو ءاطع نع هلقن هنآ نم ردنملا نبا ىلإ رحح نبا هازع ام امآو

 رغ قح ف ةلالثلا ءالۆه مالک ناف « تفوتكم وود راض ا ورتو

 )1۷/1۰( مزح نأ یلحمو ) AW / f ) یجابنا یقننم ف أد اھ ا

 روصنم ني ديعس جرخآ دقو « اهب اوخدملا رغ قح ف انمالت سيلو

 هنآ دز نب راحو ءاطع نع رانيد نیا ورمع نا هلع ا نع هشسس ف

 ةعومجم ثالثلا عاقيإ ىف مهلوق امآو : ةدحاو ىهف اال ركبلا تقلط أدإ
 انور نأ قبس دقو ءاوس دح ىلع روهجلا لوقف اهب ںوخدملا ىلع

 رانيد نب ورسعو ءاطع قيرطب ةعوسجم ثالثلا عوقوب ءاتفإلا سابع نبأ نع
 نب قاحسا لئاسم فو « ىنابیشلا نسحلا نب دمحم ءامالل راثالا ىف
 را نا غ واو تلا ن لوا ي اراك روف

 للاسم نم ةلاسملا دعب هسفت ردنملا نبأ مث« ىسيباركلا قيرطب هيبآ نع
 او خ رک دد نا حصي فىکف عامجإلا ف هفلآ یدلا هاتک ف عامجإلا

 هملسمو ىليقعلا لوق ميركلا ءیراقلا رک دن نأ دون الو ةا ف

 ةسنغتسم ةرهاظ ةملج ةلاسملا نأ رذنملا يا ف ىىلدنآلا مساقلا نبا

 ٠ء مالكلا ف عسوتلا نع

 نالثلا قالطلا ةلاسم ى حس وت ضعب حتفلا ف عساس وت رجح نباو

 ف رودعم وهو حاون نم همالک ف للخلا وكس لد هاثم نم رطش دلا

 . نويغاشم هيف بغاش املاط ىذلا ثحبلا اذه لثم صيحست نأ ٠ كلذ

 یف لاف هنآ یک و لاخلا نم هيف عفو ام ضعب یبا انرشآ دقو « عوضوملا

 مدع ىلع روهمحلاو هز دانم عامجإلا | دید كسعت ن اخاف ( هنحم رخ

 میرحنک ةبعامجا ةلاسملا دعف ( قافتالا دعب فالتخاللا ثدحأ نم رابتعا

 نک ن رم هنا : ۹٩۱ ص ( ب لوقت هلاسرلا فل وم نا برعلا ند

 ةراشإلاو <« رمألا ةعاط الإ هعسسب ملف هراصنآو ةيميت نبأ ىلع درلا ف

 اده ق تلطآ دقو : هثحب ماتخ یف لاقف « ریدق یسایس ءاهدب كلد ىلا
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 ملمعجف ( ه آ ناعتسملا هللاو ىنم كلذ سمتلا نم سامتلال عوضوملا

 یقلتب ناک هنآ هدعو هب رهجب نآ یشخب هنکل « رخآلا لوقلا ىلإ لیسی

 هيلإ ةءاسإ اذهو « مهيجاديف ءاتفإلاو ءاضقلا ىف ءارمألا نم رماوأ

 :ءاملع ىدا رىق ةىمىت نیا یآر ناک دقو < خيراتلاب لهجو اعسح میلو

 امك رفاولا درلا باتك ضرق ىذلآ وهو « ةدمب رحح نبا لبق قحلا لهآ

 ءاضقلا لاسم ىف نواخدتي ءارمألا نكي ملو عنامم ريغ نم ءاش
 فيلآتلاب رجح نبا لاغتشا رصع ىف كولملا رس ظحال ولف « ءاتفإلاو

 < ةضاعلا هللا لآسسن <« هبأر ساکننا ةجردو « هنهکت ف هئطخ غلبم ا

 تفلأ : لوق وهو هب احصآ بلطب حرشلا ف عسوتو رجح نبا فلآ مکو

 ناک ولو ء هبتک سرد نم ىلع یفخی ال اک سستلا نم سامتلال تحرشو
 هراسشإو < منغ هتعاط نم رمأل هيف تعسوت لاقل ءارمألا دحأ رمأب كلذ

 ٠ء نورقلا كلت ىف ةداتعملا تاملكلا كلت رخآ ىلإ

 4 ا دتعملا ءارآالا ن م اسلف ةاطرآ نیا ارو قحسا نیا فاو

AE O 

 ay لا ا

 ىلفي هارأ تنك : سيردا نب هلا دبع هنع لاق دقف ةاطرأ نبا امو

 اہک ايا لع خا ن وسرأ هعمو مدقو ىدمملا ىلإ جرخ مث ٤ هبا

 E نم لوآ هنا لاقي یدع نیا لماک یف

 رةف هضعن كلذ لبق ا دهع ىف ءاضقلا ىلو١ نآ دعب ادح

 شسلدب یئاطلا دواد لثم لشم ىلع هیت « نابیحع هىتو رک هدنع ناکو « ٤ عقدم

 < هىتاور تلق ادا هلثمو ریثک هيف حرجلا لهآ مالکو ٠ ءافعضلا رع

 ر و ا «٠ تأبتألا باقثلا فلاخب ال اسف لقت امناف

 e طورشلل اه دعما ءارآلا dS امآو

 ايف حيرصب سيل لمجم هيلإ بوسنملا لوقلا نأ عم ىأرلاب دادنعألا ىف
 قفاوب ءىش سیل هنآ اذهب دنرد امير لب ىآرلاا نم هيلا یزعب نآ داری

 كلذ ف ةحبرص ةملك ةاطرأ نب | نع الو قحسا نیا نع لقني ملو « ةنسلا
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 جاجحلا 9 ىلحملا ف اث لح یورد ام ًارثک مزح ن 1 نأ ىلع

 ET ةاطرأ ۱ نیا دنس یف نال حصي ال اهو لوق ې ء ةاطرآ ن

 ها ورب ص رعد E ظ8 ا كلاه ةاطرآ CN SEE ف

 نم هل تاهیهو « قحا هب ضحدیل هب لداجپ لطابلاب رهاجم وآ لهاج الإ
 هعرو هلق وا هلهجو هراوع نع یدبب نآ ىلع اده لعف نم دیزپ امو كلد

 ء ه أ لالالا نم هاب د وعن و

 فص یف !اده ةاطرا نبأ لعحت 2 نیا هلاس را فل وم ناتتفا نو

 « داتسا نود ادک اوقلا میل یزعن مها وس سانا ءامسآ مهضحت

 ٭ كسس نودد رد ام ديف نع ةبنغ ىف AE كلد لص ف نورخآ لهاست و

 لوقا فلاخم اش لاقو ۽ طلغ نم u ىف عاسجإلا شياو

TTف 0  Mlالف ا ةا او  nلهآ نم  
 ةيعامجإلا لئاسملا ىف ةيرهاظلل نباش الف مهفالخب دتعي ىتح ابنت الا ۰ ك * ا 9

 دتحب نمم اوسيلف ةيمامإلا نم مهب عدضخنا نمو ضفاورلا امأو
 . كلذل طس ضعب عامجإلا ىلع مالكلا دنع یتایسو ًاضمآ مهفالخب

 امهبلع قداصلا دمحم نب رفعج بهدم عابتا نوعدي نيدلا هعشلا امآى

 عوفو ؛ ى هسفن ليلجلا م مامالا اده لوق نوح ودحم مهن إف مالسلا

 بسن نمو ٠ ىقهبنلا ننس TE Ty طفل ثالثا

 الدي ناک ناو < میثآ قلتخم وهف كلذ ىفلاخب ام تسلا لهآ ةرهمج ىلإ

O Eكنود مهنع  
 ليوعتلاب قحأ وهو ( ريبكلا ىهقفلا عوسحملا حرش ىف ‹ ريضنا ضورلا )

 بنك نيب اننيعأ مامأ للاملا ميظعلا قيرفلل ىلحلا مجنلا لاثمآ بتك نم
 ) لاقملا جهنم ىف ) هارب ام لوبقل هردص عستا و یک

 لاجر ف مالكلا نم اهوصحقو ( ءاصقتسالا ) و ( تانجلا تاضور ) و
 ةنسلا لهأ نم دحأ تفتلب نإ ريغ نم مهنع ءاش ام لقنيظف « روهجلا
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 هناحسس هللاو « «ااجرلا ی مالكلا عرف لوقنملا ف مالكلاو ء هلقن ىلإ

 ۰ و وه

 طظفلب قا عوقو نا : ) ۱۳۷ ص + ج ) ريضنلا ضورلا یفف

 روصن» ني دمحم ها اک تيبلا لهآ روهمج بهذم وه دحاو

 ییحب نب نسحلا نع قاكلا عماجلا ورو مهنع هدیناساب ینامألا یف

 < مالسلا هيلع ىلع نعو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع هانيور : أ!اق هنأ

 ربع نب دمحمو < رقابلا ىلع نب دمحمو « ىلع نب ديزو ء نيسحلا نب ىلعو
 « هللا دبع نب دسحمو « نسحلا نب هللا دبعو « دعحم ن رفعجو « ىلع نب
 نحل لاق مث ء ملسو هلآو هيلع هلا یلص هللا "اوسر تیب لآ رایخو
 اهنأ ةدحاو ةملك ىف الث قلطب ىذا نأ ىلع لوسرلا ا عمجأ : اض أ
 هاورو « لخدی مل وا جوزلا اهم للخد دق ناک ءاوس هيلع تمرح دق

 .مرك ىلع نعو ةريره ىبآو ةشئاعو رمع نباو سابع نبا نع رحبلا ف
 ء ه أ ةيمامالا ضعبو كلامو ىيحيو ديوملاو رصانلاو ههجو هللا

 ٠ حيررصلا ناسلا اده دعب مهيلإ عوقولا دعب ءاتفاإلا ةبسن حصت الف

 انسسلف هريقم نم ةيليعامسالا بهذم رصمي ثعبب نأ ديرب ناك نإ امآو

 ةدم نييديبعلا فصي نأ دعب هظح برحيلف « هعم ةشقانم ىلإ هجاح ف

 ا'دےھاح امهن ا ءى رحل هد سملت لو ةهسىت ن دحآ نع همالک امو

 0 و ال نآ دوا LL E e هللا لیبس :

 ئاسما LG ا ف ونص نم

 ةراثإو نيملسملا ةملك قيرفتب هليبس ىف داهجلا نوكي الو ء ةرطخ ةملعو
 ل ( مالعألا ةمكألا ىلع مالملا عفر ) نکی ملو « لطابب مهنيب نتفلا

 نوا نم رضأ وه ن ةريخألا راودألا یف ف ءالسالاا لیپ مآ لق ولو
 لیس وهو ٤< كلد ف نیغلاىم ge نيملسملا ةملک قى رەت ف هست
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 ىلع تالمحلا ظيلغ ديدش <« هل نيقرشتسملا ءارطإ كلدب بسنت اف ٠ ًايظفل
 ىلأو عانقإ ءارو ًايعس هلايذأ ىف رثعت ناك ةعبشلا اميس ال نرملسملا قرف
 ف وهو دارآ ام هل مت یتح نيىناو رسكلا ةبراحمل مرغألا شوق مالا

 ىقب ام لبحلا هعيش عمو مهعم ددشتلاا اذه ال ولو نييراحملا فوفص

 مهناوخإ عم مھلک لابحلا لهأ نأكلو « عيسشتلا ف ولغ ماشلا ضرآ ف

 رهطملا نيا ىلع هدر ف ةسسين نيا ةدش ال ولو « نيل اقتم ررس ىلع نيسشسلا

 فا مرک بلاط یہآ نیا یلعل ضرعتی نآ یلإ رمألا ھب غلب نآ یلإ ھجاھنم یف
 رثك هانا قرط هنم ثلاثلا ءزحلا لتاوأ ف هارت یدلا هحولا ىلع ههجو

 لتيشسلا اذه ىف ةدحلا ثيداحألا نیهوټت عم جراوخلا حاحفقا نم

 قرشو <« قارعلاو « سراف دال ف هعشلا نم ةاللأ ةلود تماق ا

 . هدنرخ ىلو ملا كلملا د هع نم < ناحسرذآو <« ىرعصلا ابسآ

 تنك : لاق ء اذه ةسمبت نبا باتك هيلإ لصو امل ىلحلا رهطملا ناو

 ایعس یعس یتح لعفلاب نوک یباوج نکلو یمالک مهب ناک ول هب واجأ
 هيلاغ هلود ىلا راطقألا كلت ف ةبنسلا ةلودلا باق نم نكمت نأ ىلإ

  ىهطملا نبا بهذمب بهذمتلا ىلع بوعتشلا كلما ةدنيرخ لمحي حيتلا ف
 هست نیا لمع ا ةا كلت ى الغلعتم حيسضشتلا ىف وعلا لزب ہلو

 ناوخالا نب فالخلا ةقش تدعي امل همكحب ىع ننأاك ولو « اده
 ٠ هارن ىذلا هجولا ىلع نيملسملا

 « ةصاخ تك قو خيراتلا بنک یف ۀهحورشم نف نم هيميت نبال مکو

 نالطلا قيلعت ىلع انمالك ف هانفلسآ امم نیت اک هلقن ف هقثب سیل وهو

 ءليبقلا اذه نم هل مكو <« اهنع هللا ىضر ةشئاع رثآ ىف ءانثتسالا هفذح نم

 هجاهنم ق لوقب ثيح یلاعت هل ههجلا تبشو « هجاهنم شماهب هلوقعم نم
 نيريدقتلا ىلع ةهجلا ف هنآ تبثف : ( ۲٠١ ص ١ ج ) ليوط مالك دعب

 ءالكو _ امهيلع جراخ اهب لئاقلاف ةسلاو باتكلا ف درت مل ةهجلاو

 قرفلا عم تاهحلا ددحم شرعلا نآ رابتعا ىلعو <« فوسليفلا دشر يأ
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 تش كلذكو  رخآ ءىش ةازعمو ناهربلا بحاصو ىمأعلا نيب هدنع
 < هتداق ضعب نع هلقن امل اقدصم لوقب ثيح هلا > لح هلل هكر حلا
 ادأ كرحتيو « ءاشي ام لعفت مويقلا ىحلا : ( ۲٢ ص ۲ ف

 « ءاش ادا سلجيو موصيو طسسو ضبقيو ءاش ادإ عفت ريو طهد و ءاش

  هلاحم ال كرحتم ىح لكف « كرحتلا تيملاو ىحلا نيب ام ةرامأ نأل

 ملكتي ۰ * ( ٠۳ ص ۲ ج ) فو ۰ ه أ ةلاحم ال كرحتم ريغ تیم لکو
 هملع ال دح هل یلاعت هللا ( ۳۰ ص ۲ ج ) فو« ھه ۰۰۰ كرحتیو
 ءاوتسالا ف مالكلا دنع اضيأ لوقبو « ھه أ دح اضيآ هناکملو هريغ دحا

 ۲٠ و ۲4 دلجملا نمض وهو  ىزارلل سيدقتلا ساسآ ىلع هب درو امی
 و ی و ا وک ن یاو
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 زوجي نمم اليس لضآ وه ا
 هنم ردد امع ةيميت نبأ بىتتساو « هضوعب رهظ ىلع ر ةت لآ هد ونعم ف

 دسحأ نها ميهاربإ قحسإ ىبأ خيشلا ديب هنع هلا ىضر
 هتاتنسا ةيضىك اهيو « ةتماكلا رولا ق وخ و وود ا للا

NEہجرو ىدشتمملا مجن ) ف ةلجسم  
 راد تاظوفحم نم وهو « یعفاشلا ملعملا نب دمحم ثدحملل یس

 القت نولوط نب نيدلا سمش ظفاحلل رصقلا رثاخذ فو < ةدرصملا ب
 فلاخ ىتلا لئاسملا ركذ ناونع تحت ىلالعلا نيدلا حالص ظفاحلا نع
 «عامجإلا اهيف فلاخ ام اهنمف ) عورفلاو لوصألا ف سانلا هيميت نيا اه

 هنأ لاق نالطلا نيم كلد نمف ٠ بهادملا نم حجار لا فلاخ ام أهنمو

SE Ea aلقي ملو <  

 « البوط انمز كلدب هواتف مادو ء ةسلا نيملسملا نم دحآأ حرافكلاب هلبق

 ¿ ءاللا معو < ماوحلا نم ریقغ ېجح ۵ هد لقت ف عقوو بطخلا ہظع و

 هتحوز هف عماج رهط ف قالطلا كلدكو « عقب ال ضئاحلا قالط نإأو
 r O ئا ا نآ و

 مک دقف هفلاخ نېم نآو < كلذ فالخ ىلع هلاسملا هذه ىف نيملسملا

 هف یصقتسا دقو ( هيف سانلا نم ًاريثك اقلخ عقوأو هفالخت یتفآ هنا مث

 رادقملعجب الو لجرلا اذه وه نم ملعيل اهيلع عالطالا بجيف داو د
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 ايف هبورتو هتقث لامكو مولعلا رئاسو هقفلاو ثيدحلا ف ىئالعلا حاصلا

 ء ةنسلا لاجرب ىنعب ال نم الا هلق

 مالسإلا ىلعف ء مالسإللا خيش دعب لازپ ال وه ناک نإ هلک اذه عمو

 هتينون نم رهاظ ميقلا نباب فورعملا ىعرزلا ليفز نبا غيزو مالالا
 < بهت ريغ نم هناحس هلل لقثلاو ةهحلاو ناكملأ تش وهو ٠ ءززغو

 . ىلاعت هبنج ف شرعلا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا داعقإ نع عفاديو
 : اهنم تاسلا نم ینطق ۳ ىلا بش ام ادشنم نا ذا امع یل اعت

 هد عقد هنآ و لو داق هنآ اود ححت الو

 ةودق لاری ال هلثم ناک ناف هل دئاوغلا عادب نم ( ۳۹ ص ۽ ج )ف

 ىلع درلا ف ليقصلا فيسلا ) عجار « مالسلا ملعلا ىلعف « ملعلا لهأل
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 لواطت ىتح ةرهاطلا ةرتعلا بهذم دسفي نب فتكي مل !ىناكوشلاو -

 « ةيراوم ريغ ف اعسح مھعايتآ ر ةكأ لب ء نيعوستملا ةملألا بهادم یاع

 ضعب هتياغ ىلإ هبتتا دقو ۽ نورقلا لوط ىلع ءاعسج ةمألل رافكإ اذهو

 فلآو# نناعصلا خلاص ني دمحم ة ورخ نبأ ةماعلا يهو نيل ءاملع

 درلا ىف ظلغأ ( رارجلا ليسلا حاستكا ف راخزلا مطمطغلا ) هيلع درلا ىن

 ۰ ىدوهب هنإ لاق نبأ ىلإ غلابلا لهجلا ىلإ ىناك و شلا هيف بسنو رع
 ( علاطلا ردبلا ) فلآ امل ىناكوشلاو « مهنيد داسفإل نيساسملا نيب
 a a ۰ هدادجآ نم هیتامت وأ ةعبس وحن رک ذب فتك ٣

 مث ٥ هبسست یف ةوبح نیآ هبواحم هب دنر هناك مالسبلا هیلع مدآ ی

 عطق ىف ىعسسلا ن 2 رخت مل هودرح نباب ا

 ىتلا ةيزخملا هذا وش نم ًارثک دحتو « ۱۲١١ ةنس دهشتسا یتح « هنقر

 : ىونكللا ىحلا دبع خيشلل ( ىلا زاربإ ) ف ىجونقلا اهيف همدات

 ٤ ةيدرملا امهذآاوش ىق امهلع درأا نسحأ دق وهو « هأ دشارلا ةركذتو

 اذدهو « ىزاخملا نم هدنع ام لكى راطوألا لبن E ىناکوشلا رهت ملز

 ٠ ةودق هلثم ذختب نمل ةردق الو <« هب مهضعب رارتغا ببس
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 أ وح آ یلتحت < هلق نتف منم هل مک ٤ رمل ليعامسإ نی دمحم و
  خيراتلا بتك ىف ةنودملا ثوح لهأل ىسنعلا ىن نم ةاضقلا ةبوجآ نم
 ىفكي الو « حيوارتلا ةالص ف همالک قرط نم رهظب ضفاورلا ىلإ هلیمو
 لاوقأ ةقصح ىلإ بابلألا یود داشر ) ىمسملا هراتک هبوڼذ ریفکق یف

 : اهعلطم ىتلا هقديصق هيف حرش وهو ( باهولا دبع نيا
 ىدصحنلا ف تلق ىذلا لولا نع تعجر

 ىدنع ىذلا فالخ هنع ىل حص د صف

 نم ین اک وشن حبت وهو 4 حيحسملا داغتعلا ىلع هح رش ف هز اسس هل

 امت ( ىضاقلا ىلع بجي اميف ىضاللا رف ) هباتك ىف لواح « هلظ

 راتسللا فشكب ام ضعي ىونكللا ىحلا دبع ةمالعلل دشارا ةرکدت فو
 مهل محم ءامالع هل وح 2 اده یجونقلاو ۰# اسھت ا وغ نلبمو ى امه ماع نع

 سف نس رو« اعط وف س ا و ع
 رم قلعت اسف ةودف ءال وه لاثمآ دختا ف د ¿ دنهلاا دال ضع ق احلا
 ف ا هت عضوي اول ءال وهذ م ه رهظ ءأرو مھلک همذلا ءال ًادناث هی

 ةد وهشملا م و 4 ةمواعملا E ا رظنل ام ی e لو مھ

 ربع عامجا دد رف امف اف لاتملا كلت ىف دقعنا عامجإلا 9 (لف ادا

 ىف دجوي هنأ ملعن نحف الإو ٠ ءاهقفلا ءاملعلا نم مهتت امآ ىف نيمهتملا

 خم راتلاو اعز وا اطلع هعامحلا لوق فالخ نیولوقد ۰ ناوسهتم سافأو

 ردصلا اشا نيدلا رخ هل روفغملا یئ ااا ردزولا هللا حماس

 ناخ قيدص ىلإ یسراف باطخب ثعب ثیح ٠ كلذ دسصقب نآ ربع نم
 برحلا هبسسانس هلو دلا ددعا سم ا ةو عدلا ىلع هنت ىحونقلا
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 فلو ا یجونقل | ماقف «ةنامشعلا ةلودلاو سور نب ةعقاولا ىربكلا
 رت نا ضرب مل مث « ةرجملاو ةوزغلا ماكحأ ىف ة ا اار
 حبط ق هل حمس نآ سمتلاف « اهزھتنپ نآ ريغ رم ةحناسلا ةصرفلا
 قالون هعطمو « ف بناوحلا ةعطم ف بتكلا نم ءاش ا

 نودبو « بقاوعلل ريدقت نودب همم ةلماجم كلدب و
 انه ذادشلا ءالوه تکو هتک رشن ادص دوبفو طو رش طارنتشا
 لوح كاحم امع ةوفغ قف ءاملعلا ناو « ةياعدلا لحارم ةاعارم عم كلانهو
 < دقتعللا رمآ ناه ىتح ٠ تاسيبلتإو تاببعشت نم ساا لهآ بهادم
 ةذاش ةقرش ءاوهأ نيب رزحلاو دملا نيب سانلا نم رشک ىلع هقفلا ۲ هاکحأو
 لوح اجايس مي نم فر نأ نود تقرش هيداحلا هس رغ نالاخو « تبرع

 وه نيت رفلل مالستسالا یر لی « ملعلاب اهتسارحل ةنسسلا لهآ بهادم

 ٠ هلك رمألا ةبقاع هلو مهعزي عزأو نودب روهنجلا قف دالا

 سان نم عرشلا ماكحأ ىلع ةانفاحملا ف ةربغلا نم رظتن اذامو

 نومتنم ال لفاحم اوشغي نآآ نم نوفنآب ال مهنکل ءاسلعلا یز ق نورتي
 ادد مهو ٤ ءاتفاإلا ههح نم لو «ءاضقلا هحان نم كل هلص یاد اهل!

 نم هن اطر اود خیا ثٿسح E ةد راو ر رخآ نودقفد باا

 یدمآ یف ةروص لک لق FE لوک ملاعل انف الاخ مول ال مهنود

 هيد ىلع راع <8 4 ںاسم د آل وا ناس د هد الط لک یل ی و نیش اہ |

 هلا یحوی ام لکل هردص حتفب ثیح « هؤالب معیف هکلسم ىلع الو

 یھ E Ty a د

 ؛ هذه م عدبلا واسس ناو 4 هیلی
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 ءاهَقغلا هب لوقب ىذلا عامج

 چاو هع كد دلا لا . إ٠ ں ل وا ںوق ام ًآ

% } 
Eا  Eل ر 4  

 1 ےک * ۲ + 1 9 2 ر ٠ سس

 لش هم حااكلا الی لد ناو م رل ا لفعت نرم ر سد ال ^ الد

 آرم وحن ولو ٤ هقفلا ل وص ن م اش سرد ام نأ 5 ںد ااف < ؛یش

 باک نع الضف ملعلا ر ا TT ا وصلا

 لماش الو « یشکرزلا ردىلا رحب ىلع علطا وه الو « هحورشو یودزبلا

 لوصفو « ىدنفرمسلا نا زیمو ٠ ىسوردلا موقت نع الضف « ىناقتالا

 ںوضخم لو جالا وقف لغ ا بشاآ علطب ملو 4 یزآرلا رکب یبآ

 ٠ ىعفاشلا هلاسر الو ٠ قارقلا حیقنت الو لب ء یبرعلا ند رکن ا

 ؛ ىلازغلا ىفصتسمو « ىناعسلا نبا عطاوقو ٠ ىنيوجلا نبا ناهربو
 فوطلا اهرصتخمو قفوملا ةضورو ٠ باطخلا ىبأ ديهمت ىلع الو

 ى |: لن: ىرفنلا يخل ي ا دمو 2 راجل دع ىا لا دع الو

 ىجوسنقلا وأ ىناكوشلل بيتك تاحفص بيلقتب نيطخلا ملعلا اذه ىف
 ماترا ام ىلع لبحب هلثمو ء ريخألا رودلا ىف لئاسملا ف تاطبختلا ىخيش

 فا ولا اده ناک واو ٤ هزح ن ماکحأ ىلع هقىلعت یف عامجإلا ف وه

 بتكلا كلت سود نم نأ ملعل ملعل علا اذه بتك نم ائيش قوذت ءیرحلا

 ٠ ءاوشع طبخ طبخي نأ الإ هل سیل ءاجرعلا هلجر تحت

 ءاےهقف هلع قفتآ امم عاسجإلا ةحح نأ لوقتملا اذه ملعب ملآ

 هغملا نم مهدعب ىلع < هه رهاظلا نا یتح < ةلدكلا ثلاث هوبلعو اعسح هما!

 راکنا نم مزح نما نکش ہل ادذهلو ةداحصلا a هححد نوفرتعد

 نم ريثك قلطأ دق لب < كلذ ف روهمحلا عبات لي ء ةعومجم ثالثلا عوقو

 نأ ىتفلل طرش ىتح « رفاك ةمألا عامجإ فلاخم نآب لوقلا ؛ ءاملعلا

 لهأل ناك اذهلو < نيمدقتللا ءاملعلا ةعامح لاوقأ فلاخم لوق یف ال

 رذنملا نبأ عامجإو « ةبيش ىب نبأ فنصم لش ةصاخ ةبانع ملعلا
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 لتاسملا ف فالتخالاو قافتالا نطاوم اھت نیس ا بتكل کلا نم امه وحن و

 ٠ مهنع هللا ىضر مهيعباتو نيعباتلاو ةباحصلا نيب

 لودع مهنأو ًاطخلا نم ةظوفحم ةمألا هذه نأ ىلع ليلدلا لد دقو
 : ضاتقلا لاق سالا لغ ءاذف

 لضعسب ىلايللا ىدحإ تقرط اذإ ٠ مهلوقب ءاتألا ىضرب طسو مه
 لا ن۴ نوھ و فورعملاب نورما سانلل تح رخ همآ رح مهنآو

 ليبس ريغ كلس مهفلاخ نمو : بانآ نم لبس عبات مهعبات نم ن٠
 ٠ مدلا ءاساع ضهانو ٠ ننم وما

 ؟ رصعلا اده ف نيهقفتملا ںدعد ناهدآ ا ةكتافلا دوسلا هده

 OE حيشلا ہر صع ف ءاهقملا خيش ةهمالعلاإ ل تعمتح اأ اک

 ٠٣٠٤ ةنس بجر ۲١ ةعمجلا موب نم رصعلا دعب قوتملا ىعيطملا تيخب
 ءاملعلا نم دحاوب ٠ ةريس ةد هتافو لبق هللا همحر هنس ۸۳ نع

 مالكلا رخبأ نبأ ىلإ دعب لز مل ریبکلا ذاتسڈلاو  ثدحنت ان دخ اف

 ه٠ احلا نع حص ام درسا ندا كاف ظا ثالثلا قالطلا ا ههو

 درواغ مهنع حص ا ةهفلاخم مھنم دخ ا نع تش ہل هنا ناس م كلذ یف

 اذه <« لاقف ء ةفورعم لا هللع ركذآ تعرشف سواط ثيدح ىلع ملاعلا اده:

 < هتحح ةهج نم مالک عاسجإللا فو عامجإلا املا ي ا

 نم دحوب تلقف « هلقن ناكماإو هب ملعلا ناکماو هعوقوو < هن اکماو

 عامجإلا ف یثدحم یآر فرعا نآ دوآ نکلو < فرحب افرح اده لوقب

 وهو هللا باتک انمامآ لاقو ریغتو حمجمف ٠ هعم مالكلا نم نکمتآ ینح

 تاق ( ناترم قالطلا ) : ىلاعت هلوق ولت ذخأف <« هاوس امع انينغب
 لدتسسم اهيو < كاوعد ىلع ةبآللا هده لالدتسالا لواحت فيك هللا ناحس

 ىنعمب ( نااترم ) ظفل ربتعب ثيح < ثالثلا نوب عمجلا ةحص ىلع ىراخبإا
 رثکو هزح نیا اذکو ( نیترم اهرجآ اهتۇت ) یلاعت هلوق ف اسك ( نتن )
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 اذإف ‹ ةيبرعلا ىف عاسنا مهل نمم هوحنو ینامارکلاک یراخہ'! حارش ند

 امهنيب قراف ال ثبح- ثالثلا نيب عمجلا حص ںيتنلالا نيب عسجلا حس
 له ىرقايف هيلع ةحح هوذختا ام دض ىلع البلد اهدختت تنآو

 دت ةمآلا هذه لاقو ريغتف ىحاص نم ىبرعلا قوذلا ىف ءالؤه لقب

 تلقف < ىرخأ دعب ةرم هعاقيإ نوكي ام وه عرشلا ف ربتعم قالط لك نآ
 رصح نم نكمتتل تثش ام تردقو قارغتسالا ىلع ماللا تلمح كلعن
 ق ی ا ا لف ا و وال
 دقع اهب لحني ةقلط عرشلا ىف ربتعت امآ ؟ ةقاط اهدعب سيل ةدحاو
 اذإ تلقف برطضاف « اذه عم رصحلا نيف ةدعلا تضقنأ اذإ حاكنلا

 قالطلا عاقيإ ىلع لدت امنإ ةبآلاف ىناثلا ىنعملا ىلع ( ناترم ) لمح انضرف
 راهطألاب ديسقتلا ىلع لدي ام كانه نوكب نآ ريغ نم ىرخآ دعب ةرم

 ادهو ضبح وأ رهط ف کک ناک ءاوس راركتلا درحس ثالثلا عقیف

 ةباحصلا راث اب لدتست تدخآ 2 مکدنع e الو مكل دوصقب سيل
 و نا رع نم هل وآ ا تثتحسلا داغ

 ل مالكلا اتعلم راسل لا داسا ردح مالكلا اده ءانثآ فو

 ؛ رضاح وهو ترمتسا اذا ثحملا اده لاثما

 ا اده ف یریکفت لاط مث
eةلع نأ تملعف « هقفلا ىلإ ءامتنالا نوعدب نمم لتاسملا ف  

 مهسفت اب ا نبوكت نوأواحي اونأك نيهقمتملا ءالوه لاثمآ نأ ١ للعلا

 ماظنلا لبق _ اودارآ باتک یآ نورحھبو اوءاش سرد یا ف نورضحم

 فح بالا دعب . مولعلا ف ررقملا مهبلع م رخن مهنآو  رهزألا ق

 یف تتدح ادا سجع الف مهلقعت و ي ف مرخ كاذدو اذه ردق

 مهمدصت ةملص لوأ دنع لالتخاو بارطضاو ىضوف : ءالوه ريكفت

NNE aE Ep NaS 
 اك قىرفتل ةرداصلا تاباعدلا كلتل ةحض لوآ ءالؤه نوكبف « ءدد

 طروتلا نم مھع زا عزاو مهدنع دج وب ال ثىح < ملعلا مساب ا

vo 



 نودعب لب « لهجلا ةرياسسم ,نم مهيمحت ةدع الو « لع هب مهل سيل امف

 ھند وکت 2 نا ن ودد مھ rey وقد لَآ د رحتمد ءاماع ا

 جملا رهط رهظد نا ۾ ۹ہسھند ا ر نإ ءام ,E نم ےس ل

eنم ىلع راعف ١ ههجحو هللا مرک ىلع لوق اسک ٤ غا لک  

 ۰ ةركنملا هلاحلأ هدکهد ناوک ن ملعلا ی تل

 oT ETE e نيزربلا ضعب ىلع

 !لےھ قلافد نم هوحنو یزارلا ركب یبآ لوصف یف ام مهف نم نکمن 3

 هنکل عامجالا ف فوسسافلا دش ر نا مالک ىلع یش هات

 نورد مهلك سانلا ناف تاىلمعلا ف ںے ر٣ ام الاس ( هل وڌ ىلع کک ل

 عامجالا ل لو صح ف یفکیو ءأ وسلا ںاع سانا عجل اه ءا شف

 لوصح ىف فاك اذه ناف فالخ امف انيلا لقنب الف ةلاسملا رشتنت

 ربع م ادن هدد ل ) تاساعلا ق رمألا فالح تاعاسعلا ف عامجالا

 دفحلا ا نيأو نينا ا ده ضحد ىلع و ٰیآ a ن

 (يتلدآ و قل | 0 هلا ۾ د ا تمہ را اد ملعلا ن نکي ا لاو

 قف طلع ام ارشک هنا یتح ( ص » ف اا فلؤم لعق اک

Jهمام ا اا وزع ف )) دهتحملا هادو  eSةا رداس نع  

J 
e2 4 1 .4 . غ  f E: 8  *م  

 #۰ تاشلا له قحا فأ وم اد ی وڈ ف هما س

 ءأاهففلا ههقفد امع كىعىف ا ردزولا ميهار ند دمحم لوټ امو

 ليعسسا ني دمحمو ىلبقملا لاثمأ ىلإ ةبسنلاب هتك ف سسلملا نيل وهو

 هتک لمحت نيالا اده عم ا نسال هلاذآ نم ىناک و شلاو ريمألا

 ىمرب همالكو نميلا دالبب ةرتعلا هقف شوش نم لوأ وهو ًاعقان اس
 یف یناکوشلا حبرصت حرصب مل نو هیجحلا نم عامجالا طافسا ىلإ
 مدع ل عامجالا هرحح مدع حلا ن ( لاف ٹسح ثآ الثلأ قالطلا ءزح
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 ا »ر ف یحلا دستا قر ب راطوالا لی یف ام فالخ یلع « مامضلا لید » هباتک هب د يک ةنسلاو ناتكکلا فالح ی اع علا حاکن یف دودحم ددعب فرتعب ر نسف ( لقت ناکمإ مدعو هب ملعلا | ناكمإ مدع لب هن اکما مدع لب هعوفو
 مهم ولع و نعوا ةا دمنو هعبات نهو ناجا عامجإ ف ءا ا٣ لوق ب بجی امک <

 و

 ءةيفاصلأ اهعييانب نم ندارتشسالا ىلإ ءارقلا وعدت كلد لعلف عاسجالاب قلعت دنا ود صعب ىا مآ كا نم ءال وه , م رهظملا !رےھ ینعسل و

 ىلع ءادهشلا هبترم ن٥ هط وقسل یف همالکن دع نآ روصت ال ةن سلا لهآ دقتعم ىلع هحورخ وأ و ا كلذك و ٠ نيعرولا نيحل اصلا نم ناک ولو عامجالا یف همزاکن دنع نأ نم جد اخ وهد ءاسلعلا فارتعاب داهتحالا هبت رم غلبي ۾ ہل نف ں انلا ىلع ن نپ هواي نكمل هللا مراحم نم هزجح, عرو ږهفأ رتعاب ءاملعلا ند نم داهنحالا ةبتر غلب نم عامجإ هب نوديرپ امن اف عاسجالا ۾ لا لهآ رکد اداف
 . داهتحالا ةحردل مهله و ام راتاا ملعلا نم مهي دج وب نآ روصتب فيكف تاقبطا ی ف لا لها ناق تایاورب ناودتعپ ال محم عو جد اوخلاك عدت انآ ی

 هارب ام بسح لئاسملا نم هلاسم ىف طخ ىلع ماعلا لهآ یآر ادإ ان ودت و امیلعت افقح هارو امد روهمجت SEE نأ . ءاسلعلا فا رتعاب داهتحالا طورشل عسجتسملا د دهتحملا ىلع بحب ام لقآ مث
eyسرخأ ناطيش قحلا نع تكاسلاو « قحلا ةحابإ نع اتكاس ا شما ع دعب لہج سآر ف یوزنب  . RTLداهتحالا ةترم نع الضف ةداهشلا لوق هنترم نع نطقاسلا نيقساملاب ىح كلذ درحم هسفن ىلع ثك اسا ثکن نمو او  . 
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 ءاملع طاشن ىلإ ًارظن ةمألا هذه نيب ةداعلا ىراج ىف لاحملا نمو
 . ملعلا ف ناش هل نم لاروحآ نیودتل تاقبطلا عیسج یف نسساسملا

 ىف هلع روهمجلا مزلي ام ءاشفإو اهايجستو مولعلا ةباتك ىف مهقباستو
 قاثيم ءافوو بئاغلل دهاشلا غیلبت رأل مهنم ال اتتما مهایندو مهند رمآ

 مه نم نيوملعي رصع لذ ىق ءاملعلا ةعامح نوک ال ی لا ن

 ٠مهبجاوب نومناقلا « ةيلاعلا ةبنرلا كلتل نوزتاحلا رصعلا كلذ ودهتجم

 رغ نم نورقلا نم نارق ىآ یف ءاهقفلا روهمج هآر یر عاد ادا
 لقاملاف ىآرلا اذهل ءاهقفلا نم دحأ ةفلاخم « نأسشلا لهآ ملعب نأ
 هلع لوعد ىدلا وهو ء هلع مجم یآرلا اذه نأ ف تا ل

 ةرثرنلا هل وح یرحت نً نکمي DY اده و ۰ لوصألأ هةم ص نبوةقحملا

 ۰ یفخت ال اہک هلقن ناکمإو هب ملعلا

 ىلع ىوتحت تادلحم ةلاأسم لك ىف نودي نأ عامجإلا ىنعم سيلو 3

 ةياورلاب ملسو هيلع هللا ىاص ىبنلا مهن تام « ىباحص فلآ ةئام ءامسأ
 ها ورلا هحص مکح ىلع عامجالا یف یکی لب ٤ اهنف منم دحاو لک نع

 ايباحص منيرشع وحن مهو « ةباحصلا نم نيدهتجملا نم عمج نع هيف
 « مكحلا كلذل مهنم دحأ ةفلاخم حسصت نأ نودب « قيقحتلا ىف طقف
 ہل آ اهلصخ حضا و٣ ف مھنم نينثإ وأ دحاو ةفلاخم رضت أل دق لب

 ٠ مهيعباتو نيعباتلا دهع ف اذكهو ٠ هلحم ف نآشلا اذه

 كش هجو عدي ال ثيحب ثحبلا اذه حضوآ نم نسحأ نمو
Eهباتك ف صاصحلا ىزارلا رکی ونآ ریکلا امالا  

 ةقرو نيرشع وحن عامجالا ثحبل هيف صخو ( لوصألا ف لوصفلا (
 ل ملعلا ف بغرب نب هنع ینځتس ال باتل وهو ريبكلا ع ہطقلا ن

 وسن ق وهو ىودزبلا لوصآ حرش لماشلا ف ین اقتالا ةمالملا اذکو

 مه شفانب م اهف ورحم نيمدقألا صوغصن هسف رکد تادلحم ةرشع

 نم تادلحم ةتس وحنف « صوغ هل نم ةشقانم هيف ةشقانملا بجت اف

۷۸ 



 تادلحملاو م هد رصملا ا راد د وح وم باتكلا ادےھ رخاوأ

 وا ف ملعآ لو م لوہنطساب نيدلا یلو هللا راح هتکم ف هم لناوآلا

 ىلع یرزلا ردملل طط حملا رحسلاإو 4 ةدافالاأ لولا ف هب راقي ا

2 1 E a aN 

 حلا ىلع مهعامجاک نودهتجملا مهو ةهصاخلا هد د رھ ام
UA تأع3 ر 

N ul on خالا تنبو نيد م د ر عدد ی بح ۶ 

e 
 نإودادز کل ندده أ ں١ او نع عاسجالا ۱ده هس رم لز

i) 

 یف عکس هن ود مو م ةرتاوتملا هنسلا و رتاوتملا باتکلاب هک ینعسس

 ادام و ء هف هضافالل عضوملا اد لسجس لو ةطوسسملا كلا ف كلذ

۸ 2 
 هلم ین وه ام دحح و او هعأ ونا صعب

E نم عاسجالا ىلع 

 دےحاحو م عادتپاو لاالض م ا رخلا یرحم یرجح ام راکناو

+ 
 ءأ وس دع ىلع داحاپا راسخأ نم م ام دحاحک و ںود ام

 ءاهقفلا روهمج دنع ةيلسعلا ماكحألا ىف هب حتحب أىم ىنظلا ليلدلاو
 ىلع ةدأب زا زا واتس ةا سدد لوف دا ناو ۳ تلد ىلع تم أف هد

 دف داحآلا ريخ ناب لوقلا ىلا ةيرهاظلا ةفلاطب داحألأ ربخب باتكلا
 عاسجالا ف هل وف نأ ا م الص نظلا ف هحح ك هاو امام ملعلا

 هيلإ بسني عرشلا نأ عم لوق هيلا بسني ال تكاسلا نآب ىتوکسلا
 ںدرعم ف م توكسلاو ُھ مومأملاو م NS عضاوملا نم ا ف لوقلا

 ىلع اضيمهأ رج ناسحتسالا ىلع هدروأ ام مث ٠ عرشلا رطش مهتافف
 ًادراو ناک نإ ناصحتسألا ىلع هدروآ ام نَا راشعاد سايقلاا نم ضارعإلا

۷۹ 



 راج نيا لاق ایک ءاوس دح ىلع اضيآ ساقلا ىلع دراو وهف هيلع
 بهذم ىلإ هلاقتتا ببس نع لثس امنيح ةيعفاشلا ءامدق دح
 ا ا ا ا E ا ا

 ٠ ءال وه

 ىلا ةرطنق ةيععاشلا بهدم ءالؤه ذاختا ةىعفاشلا ءاهبن دهاش امو
 ٠ مهبلع ادر ءاملعلا دشا نم اوراصو . ادج ثلد مهءاس مهل الض

O ۹هز املا امآو ء بهادملا لوصآ نيب هنراقملاب قداقحلا نم  
 . طم اهنم الك نأيا « هيقفتلاو هقفتلا ىف ىودجلا ةليلقف طقف عورفلا ن
 ۰.( نازيملا ف راسخإ كاذ رابع اذه نزوو « هلوصآ ىلع رفت

 سايقلاو عامجإلا ف ماظنلا رايس نب ميهار | كىكشت كلد ىلع دزو

 e هو ثح هعبات ام ناعرسو « امهیفنب ماق نم لوا هتاف

 . اهب جاجتحالا یفن ق جر اوخللاو ةعسشلا نم فناوطو . هيمزحلاو

 یدم نوددرب مهار : امنا . سايقلاو عاسجإلا هاقن نم مهاداو ءال وهف

 ه نمدقأل و ىف نودملا تسحف ماظنلا مالک امه فن ف ںورقلا

 مهتب ال نم اوعبات ةلزتعملا دحأ اوعباتب نآ اولواح امنيح مهتيلايو
 نم ةعامج بهذ دقو « عقت اهلاكشآ ىلع ريطلا نکل هند ف مهنم
 نورك نيدلا همهاربلا بهدم ىلع نافابلا ف ناک ماظنلا ن فا ءاملعلا

 لب ءاملعلا ا هرفكف فىسلا نم كلذ رهظ رهظ مل هنآو

  برح ند رفعج . قاکسالاو ء١ ليدهلا ى لا نم هعاسح ه

 ' ىلع اندم كلذ نااکو ف ا انک ھم ا

 ها هاد ف ناک لحنلااو للملا ف ٤ مدلا یب لاق ء رسخلا

 ںوسع ق اہک <« ۂهفسالفلا ةدحاام بحصب هتل وهک فو « هن ونثلا بحصم

 ٠ ةمالسلا هللا لاسن ء ساقلاو عامجإلا خاف ماما وه ادهو < خي راوتلا

 عجاريلف « سايقلاو < عامجإلا ف مهکیکشت نم ا اظ _ش ضع هاصآ نمف

 بطخلل هقفتملاو هيقفلا ىلإ وآ رظنلا نم ظح هل ناک نإ صاصحلا لوضا

 . هتلغ ىفشي ام امميفف طقف ةياورلا ىلا هليم ناک نإ
Ae 



 يف ةذاشلا ةءارقلاكف هيلع عمجملا لوقلا ءازإ ذاشلا لوقلا امآو
 ةءا رقلاا ناف « ةداشلاا ةءأرقلا نم لزنآ وه لد 4 رتاوتملا نآرقلا سج

 داشلا لوفلا فالخب بأتكلا ف ليوآتلا ةحص اهب ملعت دق ةداشلا

 .٠ رجلا ريعل جلصي ال هنإف

Ê 3%3%  

 داهشإ نودي ناددصب ةعجرلاو قالطلا

 ىف هعجرلاو قالطلا ىلع داهشالا طارتشأ فلولا حارتقا امآ

 بأ فورعمب نهوكسمأف نهلجأ نغلب اذاإف ) ىلاعت هلوقل ًاعيمج امهتحص
 قف یورام ىلع آدانتسا ( مکنم لدع یوذ !ودهشاو فورعمس نهقراف

 ىلع داهشالا هنا ید سلاو ءاطعو سابع نبأ نع هیالأ هده ریسفت

 ضرب نآ ريغ نم هنسلا هعامج بضع ثدحم لوقف « هعجرلاو قالطلا

 نب رختلا رمألا دع ترکذ داهشالا هبا نأ كش الو « ةىمامالا عیمج

 ةقرافملاوكاسمإلاب رمآلا ليبسك داهشالاب رمألا ليبسف « ةقرافملاو كاسمإلا
 دود ح كلتو ( : یلاعت هل وق لبق داهشأإلا لل بوج وال رمألا ناك ولو

 ف ًاطرش داهشالا لعج نم فخخسأ یآر دجوپ ال هنآ یلغ ( ٠۰۰ هللا
 دوهشلانأإ ضيحلأ ةناح ق قالطلا نالطبب لوقلا ريدقت ىاع قالطلا ةحص

 فرعيال هنآ ثيح نم رهطلا ةلاح ق عقو قالطلا نآب اودهشي نأ مهنكمب ال

 قالطلا عاقيا ىلع ةداهشاا ىف ىفتكا اذإ امآو ةآرملا ةمهج نم الإ

 ةداهشو قلطملا لوق ردم ( ضيحلا ىف ناك قالطلا نإ ) ةآرلأ لوقف
 قذاطلا ناب ةآرملل فرتعت نأ ىلا قالطلا لحرلا ديعيف اعسجح دوهشلا

 قالطلا ىلع ممصم وهو لجرلا ىلع ةهقفنلا دمآ لوط « رهطلا ف عقو

 يفلط ناک هنآ ملعب وهو اهرشاع اداو « ناودع یآو ناود_ع كلذ فو

 ثرأ الو بسن اهعم تشال ةبعرش ريغ ةرشاعم اهرشاع « راهط ةثالث ف

 ر و-صقم اهتهج نم الإ فرعبال اميف ةآرملا لوق لوبقو « رمألا سفت ف

۸1 

 ) ٦ قفافشالا (



 لوقا لعج و عرشلا هاب أد دع نيرخآلل كزد هر دعتف اهصخس ام ىلع
 سلختلا E ف ساد رص فقل ةا رملا ةسھح نم آل فرع ال امف لحرال

 نم اي ؟ ةنسلاو باتكلا نم كلذ طابنتسأ عضوم نيآو ةعانشلا كلت نم
 ! هقيقحلا ف: اعهغ ادع دادا اك هغر ىنا ادب لا و

 اھتدع یضقنت یتح اهن اشو اه رت ةفرافملاو « هعجرلا وه كاسماإلاف

 دذع الا داهشأإلا رد م و دلع داهشالا ظحالب یتح هسمفن نااطلا ال
 یخ اهناشو اه رتو اهلا ةهعجرلا نأ ىلا رظنل ابف هفرافلاو كاتمالا رد .

 ىلع دأهشالا دأرملا ناک ول لب قالطلا ةد داهشإلا ا اک داهشألا امهمتحص ىف طرتشيال طقف جوزلل ناضحمتم ناقح « اهتدع ىضعنت
 ىلع بن رل, امف ىضملا لص (,زه وفاطغ) تفقع داهشاللا ا ةرشامم قالا
 نوكيف ركد ام رخا ىلإ تيبلا ىف ةقلطملا ةماقإو ةدعلاا ءاصحإ نم ا
 اذهو « هلحم ريغ ىف ءىشل اماحقإ قالطلا ىلع داهشإلا ىلع ةيآلا لمح
 ٠ نآرقلا غالب هاب امم

 طارتشالا ىلع لديام هيف سيل ةيآلا ريسفت ف ءالؤه نع یورپ امو
 طارتشالا ىلإ لدي ام ةمآلا ف سيل هنأ امك مالكلا نم هديناسآ ىف ام عم
 ةآ د درحم و < طاش سالا لھ كع ةہتعملا نتال“لدلا ید حاب

 داهشإلا طارتشا ىلع ةلالدلا مع ديعب ب قالطلا ال ةقرافملاو كاسمإإلا

N E 
 ظحالو هالا ف رصسن رهظد ىدلا ل رومألا كلت نم راکنالل هةض رع

 نم جوزا ىلع ام ءادآ ىلع داهشإلا ا رن 8¥ اھت ا اهف اسس و اهف امس

 هل ف اهقح ءادآ یھ فو رعس ةقرافملا نا ةدعلا ءاهتت أ دنع هتقللعم ینح

 نالطلا ىلع داهشإإلا ةلزنم اده ىلع داهشإإلا نوكتو ةدعلا ءاضقنا دنع

 درمل داهشإلاب رمألا نوكيو رهاظ وهو كاذ ىلع بترتم اذه نآل
 ۰ داص قالطلا هحص ف هل لحد لو هلع ام ا هڏ تاش نم نكمتلا

 باتک رع نم صحم ىا طارتشالام لوقلا نأ هان رکذ امم نیس
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 داهشإلا صوصن مايق عم اهيف نأشلا لهأ قداصتب اهيف داهشإلا لمهأ اذإ
 هحل هماأقإ نيرط ىلا داشرإإلا درحمل اهنلع داهشالاب رمالا دع لم « اهف

 ء دحاأحتلا دنع

 هروطخ 2 حاكنلا ف داهشأإلا طارش ال د نآرقلا ف درد ملو

 ةمثألا رثكأ ىرج امنإو !! هنم رطخآ ةعجرالو قالطلا دعب فيكف ء هرمأ

 .٠ ةنسلا ىف لمارتشالا دورول حاكنلا ق داهشإلا ىلع

 طأرتشا ىور نیو داهشاإلا مهنم خا ملف قالطلا امأ

 ف دحاجتلا روصتي املق هنآ ىلع « مهضعب نع ةعجرلا ةحص ىف داهشإلا

 افالخ ملعلا لهآ ن ملعت الو : صاصحلا ىزارلا ركب وبأ لاق ٠ ةعجرلا

 ناس ںاف « ءاطع نع یورپ انیش شث الا دوه ش ريعب هعجرلا عوقوب ةحص ىف

 (هنیبلاب هعجرلاو ءحاكنلاوءقالطلا) : لاق هنآ ءاطع نع حیرج نبا نع یور

 نم ًآاردحو « اطايتحا كلذ ىلع داهشالاب رومأم هنآ ىلع لومحم اذهو

 الا دوهش ريعب حصت أال همعجرلا نآ ىلع ال « دحاحتلا

 ىور دقو « ةنيب ريغب قالطلا عوقو ف دحأ كش الو « اهعم قالطلا

 ف اهيشغ اذإ : الاق امهنآ مكحلاو « ءاطع نع قارولا رطم نع ةبعش

 (فورعمد كاسماف) ىلاعت هلوق لد دقو » هآ ةعجر هناسشغف ةدعلا

 داهشالا نكمي فيكف « كاسمإلا نم رهاظ وهو ةعجر عامجلا نآ ىلع
 مهضعب نع یورپ ام امآو « صاصجلا هركذ ام ءاطع درب مل ول نایشغلا ىلع
 ةسجارملاب رارقالا ىلع داهشإ وه امنإف « ةعجارملا ىلع داهشالا نم
 ٠ لمأتلاب رهظب امك اهسفن ةعجارملا ىلع ال

 حق مل ىدلأ قالطلاب دادتعالا مدع ةحح ريغ نم ررق اداف

 «بتاسن ا لمالتخا كانهف <« دولا وا هان وأ یضاقلا دنع هلع داهشلأ

 e ىعدنو ىنس نم اهركذ قتاسلا قالطلا عاونآ عیمج ىلع ءاضق و

 ء ةمالسلا هللا للاسف قرەمو
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 ةراضملا دصق دنع ةعح رلا نالطب ىوعد

 تناك اذإ ةعجرلا نالطبب مكحلا : ةلاسسرلا فلؤم حارتقا امو
 « ةباحصلا نم ال نيعوبتملا ةمثألا نم دحآ هلق مل امب لوقف ةراضملل
 2 مكاحلا یدنه نا ن هڏ آ ىلع م مھیعب ات نم لو 6 نيعناتلا نم لو

 نالطمل اب هتعحارم ىلع مکحب ینح ةراضملا هتعحا رمد دارآ عجار نم ل

 لوق ثٹسح م ةراضملا دصف ةعحا را هحصد نقطن باتکلاو

 مل ولو ( هسفن ملظ د قف كلد للعم نمو ا ودتعتل ًارارض نهوکسمت الو

 نا وو ورا لع چ ل ینا یا او

 ر ا ليلا كهم وآ یلالعو ًاروصق تلد ىلع یس نأ لواحس

 ساسألا اذه ده باتكکلا ردص ىف انم قس دقو « هحرتقب نآ هدلخ ف
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 دددحتلا 6 ثاحيألا هده ماتتخ E رظنلا هلا تفلأ ام رخآو

 ها ظ_ءاو باحسن أ یھ و طو رش DI هک ترفوت اد ح ر وسم

 عرشلا ماکحآ ف مهتلدابو ةئألا كرادم للمحلاو <« بلقلا ,رم

 سیل دددحتلا اد نكل * سفنلاب ااحعاو هس رطغ باحسلا حطام و

 امم وه الو « ةديشرلا هيقارلا ممالا ىوتسم ىلا ةمألا ىقرب امم
 « تاصاوغ الو « لطاسا الو < تارامسس الو ٠ تاراط همألل لعحت

 س ءار ف ا دا جلا غا رود ا رجاتم الو

 : e 4 ا ف هن احس هللا e یتا a ىوقلا إ

 < هللا ةملك ءالعإ ف اهمادختسا قرط ةفرعمو ٠ اهريغو تاناويحلاو
 دددحتلا اده سمو كلذ یا امو اهن اہک نع دودلاو 4 ةمّلا حن اصم فر

 اه وحن و نالطلا ماکحآ ق دددحتلا امو ۰ الص دا هضراعد 5

 ىدودحلا یعرم نن احلآ یعا رم هللا ف ا نأ بحق تلک سسلد

 راطقأ ف ناملتملا aE ىلإ یتیص و e+ ی وھد نسلتلا نع أدع:

 ا وقس نَا هليا هع رش ام فالخ م ماکح؟ دنه دنرآ ادا صر تإ

 ىلا اومکاحتب نا نودب مهسفنآ ةصاخ ىف هناحېس هللا عرش نیکسمتم
 ( متیدتها ادا لص نم مک رضب vj ( نوا مهاتفآ لاو ترغاطلا

 قلعت امم قاروألا هده ی هولدن تدصق ام یھتنا انه و

 كندل نم انل بهو < انتده دا دعب انب ولق غزت ال اننر ء نيملسسملا هن

 ديس دمحم اندقنمو ا دس ىلع هللا ىلصو ٠ باهولا تنآ كنإ ةهخ ر

 نيدلا 2 ا ناسحاإب مھل نع اتلاو 4 نيعمح ا هحص و هلا و نيلس رمل

 ٠ء نيملاعلا بر هلل دیا | كأ آو

 سيمخلا موب ةوحسض مقر ام رطسست نم ملقلا غرف دق
 دس ٠٠۵١ ةلس نم ىناشلا عير رهسش نم نارشعلا

  خيشلا نب دهاز دمحم ىلاعتو هناحبس هيلإ يقفلا هغلؤم
 ٠ نيملسملا راس نعو مهنع ىفع ىرثوكلا ىلع نب نسح
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 (۱)ءاتفالا ىف ةملك

 نيثدحملا ةرثك هنع هللا ىضر ىروثلا ديعس نب نايفس ءامالل ركذ

 نع كلذك تنأ لقو « ةنيفسلا تقرغ نوحالملا رثك اذإ : لاقف هرصع ف

 4 مابألا هده ف نيتفملا ةر

 نيدلا ملع اوقلتو ليزنتلا اودهاش نيذلا مهنع هللا ىضر ةباحصلاو

 ليحيو ءاتفالا نوبيهتي اوماك « ةرشابم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نم
 لازلا نم افوخ اهنع وه لاس ةلاسم نع ةباجإلا ضعي ىلع مهضعب

 نع مقر ني دز لاس هنآ لاهنملا یبآ ثدح نم ملاسم حيحص فو

 «ثميدحلا» اديز لس لاقف ءاريلالاسف بزاع نب ءاربلا لس لااقف فرا

 نمحرلا دبع نع لصافلا ثدحملا بحاص ىزمرهمارلا دمحم وبأ جرخأو

 نم نيرشعو هلام دحسملا اذه ق تكردأ دبقل : لاق هنآ لل یبآ نیا

 لاسي الو « ثيدحلا هافك هاخأ نآ دو الإ ثدحب دحأ مهنم ام راصنألا

 لئس هنا ىبعشلا نع اضبأ جرخأو « ايتفلا هافك هاخآ نأ دو الإ اينف نع

 اذإ ناك + تطقس ريبخلا ىلع : لاق ؟ متلثس اذإ نوعنصت متښک فک

 لاقو لوألا ىلا عجري ىتح لازي الف مهتفآ هبحاصل لاق لجراا لئس
 ءادحأ تتفأآ ا ملعلا عايض نم هللا نم قرفلا الول : ةمثألا رابك دحأ

 ٠ء رزولا ىلعو ءانهلا هل نركب

 ءاتفالل نودصتب اوناك ان ملعلا متك ملإ نم فلسلا فوخ الولو

 لدت لوألا ردصلا لاجر نع ةرثك تاناور ددصلا اذه فو < ةرملاب

 نم امف ةهعىتلا لمح ق نوقياستبو اتفلا ىلع نومحازت كلذ فراخ

 سیل كلدذدكو < لاسم نع یواتف اهفو الإ دلبلا ف ةهفحص و هلم

 ق ىوتفلا ىلع تائتفا هش و لا رکدنو لع و سلاحم ةسهذدماللا همکاذپآ

 سانلا ىتفب نآ ىف اساب یربال طیسبلا بتاکلا نإ ىتح هبقفلاو دح ولا

 )١( ددعلآ يف ااهرشن قبس  ۲١ةنس ٠٠٠١ مالسالا ةلجم نم .
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 جرف یواتف ہهدلع نوکت ن یھک و 6 اسعشتا اهرثك آو احملا ص وعا ف

 قيلعت ثحب نم نيتحفص اهنم لقنيف « ىنارحلا خيشلا وأ ىناتسدركلا هلا
 ةحاحب رعشي نأ نودب تالجللاو فحصلا ف اهيف ام عيديو الثم قالطا

aT ۴ ٠ ۰ ۰ 8 E <| : 

 باتكلا ص وصد 3ق هد رصد مدع نهو م باطلا هن اما غابم نم کل الا ىلا

 ىلإ الو ء یوهلل هعباتم وأ افيحصت وأ همعز ىلع احیحصت وآ ًأاصقنو ةدابز
 نع هدعبو هفلؤم قدصو عقاولل باتكلا ىف ام ةقباطم ةجرد نم ققحتلا
 ء ةعامجلا نع هب دش اميف للزلاو غزل

 راعص نع اضف ملعلاا لهآ اک اهققحن ف ماعد کک ا كلتو

 ةدحاو ةلاسم ىف ةفلتخملا رداصملا كلت نم ايتفلا فالتخا ىلع ملقلا بابرآ
 ةملك ةق رفت ل ید ژو امد رحت و ایلحتو الاطبإو احيحصت عرشلا مس

 لوز نً ىا عرشلا رماد مهن واهت یو ل نئمطملا ن ٠ما كلا بعشلا

 ادا یح ءاملعلاأ ةمرحو عرشلا ل طض الح و ءاتفاإلا هب اهم ةمآلا بواف نم

 رصم ءاملع وحن e ںاد ا اون اک ام ا ی لوز اسس ر

 انه و انه عسسل نً انلع رعد و + دامتعالا و هقثلا و رابکاإلاو ن

eاا لک دوت ر لو م باد و یہا نم لک ةراسم وأ م  

 نَا لدد نود انتو ناورحانتف فلا وطو اع ہھف رھن لود هلولسحلاز

 + ن احتم ن صام ر دض اعتم | وخا أ و وک

 تام ذنم جراخلا ىف ةيملعلا اهتعمس نم رصم تدقف اذام ماعب هللا و
 .+ خاضقلأ HE ناک و هليا همحر تحد ےک م حيشلا د رص E مت مس
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 هعجار اذا هيقف وآ ضاق یاف مھتالکشم لح ىف ضرألا راطقآ ىف ءاساعلا

 ااصاو ًآرضاح هنهذم ىلع هتلکشم لحي امب باوجلا دج ناک هلکشم یف
 ضقن اذإ ناك هنأل <« ايتفلا ىتفتسملا لمعبو « ءاضقلا ىضاقلا ىفميف ا

 لوطو بهاذملا هقف یف هثحب ةرثأد :EN عنقأ مرآ اذإو ٤ عجوآ

 ناک ىاعلا ملاعلا كلذ رادقمو « ءاتفالاو ءاضقلاو هساردملل هتسراس«

 ء امبظع مھدنء
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 نم هلكشتسب امیف هعجارپ ناک نم ةاضقلا لضافأ نم فرع ىنإو
 « هقفلا بتك نم همهف امم دکآتیل هقفلا یف صوغ هل نېم هنوک عم لتاسملا
 همحر هتافو دعيو « ةريسي ةدم ىف هيلا لصي هتلاسم نع باوحلا دحيف

 همحر تضخی خيشلا دهع یف دوعت ام ا < یضاقلا كلذ عجار هللا

 لص نأ نودب رهشآ ةتس ىلإ رهشآ ةثالثو نيرهشو ًارهش رظنتاف « هلا
 هيلا باوجحلا دورو ىلإ ةبضقلا ءىجرب ناکو ٤ هتلاسم نع باوج هيلا

 ك !!؟ یمالسإإلا ملاعلا ةماعز ىلع ظفاحب اذكهآ « رصم رطق یوس رطق یف

 هوجو ًاملم نوک نآ هقح ردصم نم ًارداص ءاتفإ انیآر لب

 دش نم ببعشت طوقس هج ويو اهيف تا اا ىف فالنم الا

 رثك ىلا روهمحلاا هيلع ام فالخب لوقلا ءاتفإلا تلد ىف بسني « اهن
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 تشي نآ نع الضف « فلسلا ءاهقف نم دحاو هيقف الو دحاو ىعب# الو
 نأ رمألا ىف ام عيسجو <« افلخو فلس ةيعامجإ ةلاسملا لب « مهنم عمج نع
 هاركالا ببسب ههجو هللا مرك ىلع ءاضق سماخلا نرقلا ىف لوح مزح نبا
 لشم لمع امک « عدو هلق اا نودب ثنحلا ةروص ىلإ داهطضالاو

 نع ملكلا فرح امکو ۰ لقنلا یف هنایخ سواط نع هوري امیف كلذ

 ىلع لدن ) ًالادح هرب ماف ( ةداورلا صن نً عم حی رش د ءأاضف 2 هعضأ وم

 ء ًاثدح قلعملا هلعف ام دعول عوقولاب مک ناک هنآ

 لوقو ) هوت دهطضاأ ( لوقي وهو ىلع ءاضقو ٠ رمع نبأ ايتفف

 نآ ريغ نم مهنع هللا ىضر ربزلا لمعو « رذ u لمعو « دوعسم نا

 ءاهقف نع لوقنملا عامجإلاو « كلذ فالخ هباحصلا نم دحأ نع تسد

 < قازرلا دبع فنصم ىف هنودملا مهواتف یل | رظنلاب مهيعب اتو نبع اتا

eروضنم نب دعس ننسو <« ةبيش ییآ نیا  

 كلذ لك « اهربغو هراكذتساو رلا دسع يأ ديهمتو « ىتهسلا ننس و

 یعش الو < ةلآسملا ىف مهبانذآو ةيرهاظلا نم ذادشلا تالوقت ىلع ىضق

 كلت :لاشمأ ىلع عالطإ نوب ةلاسلا هذه لش ىف ملكتب نأ ملال
AA 



 Sia دارم هتکمد تادلحم ةن ام 2 هسش یبا نبا فنصم و ( ۰ بتكلا

 ةخف متت اهو « اضيأ ةناتسآلاب ىليربوك ةبتكم ىف هم تادلجم
 e ) هد رصملا بتكلا راد

 بحاص هنابخ هيضملا ةردلا ىف ىكبسلا ىقتلا نسحلا وبا حضف دقو

 ةبضملا ةردلا ةعلاطم ىفو < بتكلا كلت نم هلوقن ىف ةروكدملا ىواتفلا

 ؛ هعتمو دلاوف

 عضي بتكلا كلت ىلع علطب نأ نودب نيعباتلاو ةباحصلا ىلإ ائيش ازع
 رحت امو 4 مهرظن نم ط وقىسلاو ملعلا لهآ دنع لحخلا فف وم یف هسفن

 4 فوشکم رهاظ تال ولا ن٥ كلد

 مكحلا ,رع لاؤسلا امنإ : لاقو « ملعلا لهأ نم دحأ هادحت اذإن

 دنع مهتماماب فرتعملا نودهتحملا ةمثألا هارب ام ىلع لالا يف غرا

 نم ناك نو « اذك خيرات ماظنلا الو <« اذك مقر نوناقلا نع ال ةمألا

 دحاو ىباحص نع تبثآأف ةلآسملا ىف نيعباتلاو ةباحصلا ركذ ىرورضلا

 دحأ نم « ذاشلا ىرلا قفاوت ةحيرص ةحيحص ةداور دحاو ىعبات وأ

 باحصألا نم عمج نع ةياورلا تابثإ نع هللا كافعأ دقو ء ةنسلا بتك

 سانلا دنع ردع ضعي رذعت ىتح مهدعب نم ءاهقفلا وآ نرعباتلا وأ

 ردنملا نبا باتك ىف لوقنملا عامجإلا فلاخب ام دييأت ىف _ هللا دنع ال
 نع عجريو قحلاب فرتعب نآ یوس هباوج نوکپ اذام یرتایف « هریغو
 ؟ عنصي ناک اذام وأ اطوقس دادزیف طلاع وأ « هایتف

 نيعوىتملا ةمنألا دحآ عابتآ نم وک نأ نم والخ الف يتلا ام و

 : نيعوىشملا ةألا عابتآ ناف « ةييهدماللا قرف نم وأ ةنسلا لهآ دنع

 هبهدم ىف هب ىتفملا لوقلااب ىتف امن اف الثم « ًایعفاش وآ ء ًاکلام نا ناف

 ىف فالخلا نايب نا مولعملا نم نأل ء فالتخا ركذ نودي « ًادحاو الوق

 سيلختلا لجأل ءاتفإلا نآ عم « ةريحلا ىوس هديفي ال ىتفتسملا باوج
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 ءاملع كلذ ىلع صن امك « ةريحلا ةدانز ىف عاقبالا لجأل ال <« ةريحلا نم

 ٰٺنآ ىتفملل زو حت الف ٠ ءاضقلا بدآو ىتفملا مر تک ر بهادملا

 ۰ ثبدح لوقو ميدق لوق هبفو : ىعفأاتلا نع نالوق هيف : هل لوقف

 « بهشآو < مماقلا نبا قيرطب كلام نع تاياور تس هيف وأ

 ٠ الثم ىنتعلاو ١ بح ني كلملا دبعو . ىشيللاو « نوشجامملا ناو

 رهاظ ريغو « هناورلا رهاظ ةفنح ا بهدم نںاوف هسک هف وآ

 رشع هيف وآ « رفز لوقو « دسحم لوقو فسوب ىبأ لوقو « ةاورلا
 دف ةمدألا ءالؤه باحصآ ناف : ىرکلا هأاعرأا ن كوخ نع تاباور

 ءاتفالل ًادحاو الوق اونبعو « ںورقلا یدم مهیهادم یف حيحصلا ا وصحم

 ءمهدنع ةدمتعملا بتكلا عجاري نآ الإ راقملا ىتفملل سيلف « بهذم لك ىف
 ٠ ةلاسملا ىف حيحصلا لوقلاب ىتفيف

 بهذم ىف نيلوف ( اذك تلعف نإ قالطلا ىلع ) ىف ناب لوقلا امأو
 نم هعبات نمو ىداأمعلا دوعسلا ىبآ لوف لشي ًارارتغا الثم ةفنحلا

 نم سيف < قط ناتا بهنلا ارقا قف ل نذلا نيرخاتلا
 اده دييات ىف هللا همحر تيخب خيشلا طلغ نإو . ثحابلا هيقفلا نآش

 هل ود نكل هف هلاسر فلآ یتح ءیثش یف بهدملا نم سيل ىدلا لوقلا

 هللا هحماس هباوص رخأز ىف ارومغم ىسشلا رر وصتلا ىف هلوقك اذه

 ربتعي الو ملكتملا ةآرما قالط ( قالطلا ىلع ) نم مهغي ال ىبرع ىأو
 ىبرعلا قوذلا نع هدعب ىلع ادهو ٠ ؟ ةبوحنلا ةفاضإإلا ءانغ ىنغت مالا

 : هياورلا رهاظ بتك ىف اده نيآو ء بهذملا نع ديعب لقنلا نع دبع

 ٠ يهذلا حام اهن نأ ىلا لزاولا وأ رداولا وأ

 ىف ةدوحوملا فعضلا عاونا نايب ىلإ نإآلا ةجاح ىف انسلو

 ءاهقف داع ںورقلا یدم ةفعضتسملا هر واتش وأ دولا یبآ تاضورعم

 ا رهدلا نم نیح یف اهتسادر یلوتت وه ناک لا ءاتفاإلا راد

 ىف ىتش فئاوط مهلف ةيبهذماللا ةفتاط نم ىتفتسملا ناك نإ امأو

 ميسجتلا عيدي نم مهنمو < فوصتلا مساب ةحابالا رشني نم مهنم دلبلا
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 مساب هرىقم نم ىليعامسإإللا بهدملا ثعد لواحی نم مهمو ¢ فلىسلا مسا

 ہهبهآدم نأ نظآ الف < بهدمتلا دبنو هملألا ىلع جورخلا ف آلا ءیش یف

 مل ادإ لب صاخ ءاتفإ ردصم مهل ربتعب ىتح اهب فرتعملا بهاذملا نم

 مهوكرتو « اليس مهرطق نوكي نأ لبق مهتفأش نأشلا لهأ لصأتسي
 رطقلا نأ كش الف مهرش یرشتسیو < مهرمآ لحفتسي نأ ىلا مهن اشو

 تماق ادا الا هاقع دمحت ال امن ةضرع نوكب هللا ردق أل نمالا

 مبا وص ا هحوحىملا هثشدحلا لحنلا كلت ةاعد مهتمکحب اووعحرآو

 نع ضاغتلا ادهلو « ءاتفإلا ىف ىضوفلا هذهل امأ : نيلئاقلا لوق اوعطقو

 ۾ ؟ رخآ نم مالسإلا ىف ةديدج لحن ثادحأ
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 باتکلا ىلإ اهادهآ ةديصق

 قفاوقلا تحت هل نلا نمم ردقلا ىلع یرهزآ ملاع

 ىر وکلل هح

 ه زحعآ رد ص نم مک

 E ا ا

 یدهلا نع هب داد

 الو اهنم نكي ملو

Eر  

 تا قرط هب حضي

 یعملالا وهف وزع ل

 ا ها زح

Eg ETE 
 وسه و

 دق هللا لضفم نكل
 ۶ ¢ ٩

 ا

 اش نم ىل ود

 هر اري

 ي س

 ےن ا( ےھت

 نحن و

 یر وکلاو

 رهوحلا دوقع یدهآ

 ره نم ىدصلا لب
 راوکلا

 یرقبع یعدول اب
 رصعألا ىف هلهآو

 یرتجب وأ یرتفب نم
 ربغألا نامزلا اذ یف
 ريفظ نم همالق

 یرهصاو یضیبف وج
 ىرحلا ثسللا مکلد

 ىرثوكلا نب دهازاا

 رهزألا ءاساع نع

 یرهزألا ناد نم یل

 رسم لک معرب

 ؟یرهزآ ريغ قہسب
 رد هلبضف ء

 ىرلا كاد قتلا ر

 ركنتسملااب سیلو
 ردعم ربعف مل

 یرح قبسلاب وهو

 ركنتلاو فيرعتلاب رباغتلا ةلافكل ءاطبإلا بيع تايبألا هذه ف سيل )١(
 . ةيفاقلا ملعب ماملا هل نم ىلع ىفخب ال امت

 د
 ١
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 ربكسشنلو هل ق بسلا كلذب فرتعنلف
 کشیلو هرثوک نم ءاش نم فرتعیلو
 ىرثوکلل ةركاش ىتدیصق هدهو

 رهوج دوقع یرت امک یهو اهرض ام
 ىرتحبلل نكت مل وأ ىرصرصلل نكت مل نأ

 یرهزآ
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 يلا حا سرو

 عوضوما
 ف ضعب نم اهضعب بهاذملا دادمتسا باتكلا علطم

 _ ةيعرش ماكحأ ماعم ةيعضو ةمظنأ ةماقا راكنتسا _ ءاضقلأ

 ناکمو نامز لكل هقفلا ةبحالسص

 هقفلا ءانأ بتع _ قالطلاب نيثناعلا ةراسم ناجهتسإ

 دک الا لااا مكااحملا نع هع | داعب یف نوعس نسدلا

 ليمحت حبق - ىمالسالا هقفلا ددمب اهلك ةمظنألا حالصإ ىف
 اعادخ هلمتحت الام ةلدألا

 نم عرشلا ةءارب  عرشلا ىف ماكحأ ماحقإ حابقتسا

eنح نيب لدس یىعض ولا ماظنلا زارط نم عرشلا  

 رخآو
 وغل قالطلا ءاشنإ ىف ثالثلا ركذ نأ ىوعد ةعاشب

  نمزلا اذه ءاسأ نم داهتحالا ىلإ علطتب نم عمق  لاحمر

 باتكلا اذه فيلأت ثعان

 ةدعلإ تماأدام حاكنلا دÙوع لحن ۰ نيج رلا یفاللمز | ثحد

 ءاقب لسيلد _ اهمازتلاب ةأرملا ىلع قالطلا عاقبإ _ ةمئاف

 ةنسلاو باتكلا نم ىعحرلا فالطلا دعب امهنيب س

 ىناعمسلا ندا مالک یہسعم  هففلاأ ص ضو

 بتک یف هریغو نونسم ىلإ فالطلا میسقفت دوجو تخ
E E E EEىنا ربطلا ةداور نم رمع ادا قفقاللط  

 فالخ ىلع قالطلآ عوقو  ىقهيبلاو عناق نباو ىنطقرادلاو
 مثالا عم ةنسلا

 كلذ ىفن ناحهتساو ضيحملا ىف قالطلا ةحص ثحن

 ىنعملا نيعت  نيحيحسصلا ىف ةحرخملا ثيداحألا نم كلذ هلدأ

 ىلع ءاضقلا  رمع نبأ فاللط ثداح ا ف هعحارملا ىع لا

 و ی لایمخ لا ےک ىروعفللا ىنعملا ف ىناكک وشلا لاسغ

 خلا ةبآوو ىلع مالكلا س اهيف ناكنالا هوجوو. ريبزلا با
 قالط ىق بهو نبأ ةباور  ةعيهل نبأ ىق مالكلا  اهلامحإ ىلع

 ىهو ) رمض عاجرا نأ نايب  ةلأسملا ىق صن رمع نبا
 نالطنلا رهاظ ضيحلا ةقلط ىوس ام ىلا ( ةدحاو

 تتأ ) ظفلب قالطلآ دورو _ ثالثلا قالطلا عمح ثحب

 ةمئألا مالك فو نيعناتلاو ةباحصلا دهع ىف ( اتال قلاط
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 ا
 لطاب لوقت ءاشنالا ىف ددعلا ءاغلا ءارعشلا مالكو نيعوبتما

 نم ىتأ امنا تاقيلطت ثالثب هتجورزن لجرلا كلم

 اهلك تاغعللا لب تاغللا نم ةقفلا كلذ ىت ناش الت عرش

 كلذ ىن هیساوس
 ف فراوفلا ءادبا  صنلا دروم ىن ساقلا نالطب

 نيعنازلا ةسيقأ

 ةقفاوم  ىراخبلا حيحص ىف تاقلطلا عمج ةلدا

 كلذ ىف روهمجلل مزح نب
 هعومجم تالثلا عوقو ىلع ةلادلاأ ثىداحأآلا درد

 عوق و ى غعافجالا لغ لد همنا راك يخ صو
 ةعومجم تاللا

 اا هت ناو اا نا ير تا تا
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 لبنح ني دمحأ دع _ ىداهلا دع س لامحلا لظفاحتا

EG E 
 « هيميت نبا دج » ةيميت نب دحملا ةملك  ةركذتلا ىف ىلشحلا

 ليلدتلا ف مزح نبا عسوت - هيلع هديفح ءارتفاو ررحملا ىف
 دحاو ظفلب تالثلا عوقو یل

 ةدعلأ رغ ىف قاللطملا عوفو هلدأ  باتكلا نم كلذ ةلدأ

  تحص نرو ةسيقألا نع ىنغت ةمئاق صوصنلا نوکو

EN EE E 
 ثلدح  رمع ةيضقأ عاونأ  ثالثلل رمع ءاضما ثحب

 سابع نبا
 نيلامتحإلا ىلا سابع نبا ثدح ىف تالامتحالا در

 ةرتع نم عترلا لأ هب كمت يدل ناهخإلا ةو

 بجر نبا مالک صنو هجو
 هوجو  ةهناكر ثبدحب ذاذشلا كسمت لاطما

 كلذ ىف بجر نبا قيقحتو  قحسإ نبا ةباور ىف راكنال
 ةلاأاسسملا ف عامحالا

 - قلعلا عوقو ىلع عامجالا  قالطلا قيلعت ثحب
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 ةملك _ مهيف صاصحلا مالكو ةبرهاظالا فالخب دادتعالا

 هيلع ءاملعلا در مزح نبا ىف ىبرعلا نب ركب ىبأ
 ب ةا لامن ىلا كفل قالطلا عورت و نأ تح

 قالطلا عوقو ىلع ةمآلا ءاهقفو نيعناتلاو ةباحصلا عامحإ
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 عوض يملأ

 لعن ف ثيغم نبا لشثم ىلع لوع نم ىلع درلا  ىعدىل؛

 هتوم ضرم ف هعومجم هتآرمال فوع نبا
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 ميلا نبا عنز هوجو س ىنالعلا نيدلا حالص لظذاحلأ

Sl GE NG O 
 ددعت هزيوجت ناخ قيدص نسح  ريمآلا ليعامسا نب دمحم
 یناک وشال ًاعہت دودحم دحج نود تاح ورب ا

 ضاعت ف ةناتساآلاو رصمد ءال وه تک نا 1 ًادس
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 عم هثداحم  ءاهقفلا هر لوو ىذلأ عامحالا ثحس

 ةههففتم ضع مالستسا ف للملا ةلع _ ملعلا لها ضعن

 لوق ت ركفتلا ف ىض وغلا سواس ولاو سحا وهلا رصهل

 _ تاحوزلا ددمعت فو هيف ىناكوشلا فافسا هيف

 د ھا ع ج فک ا عا ا ا
 سايقلاو عامحالا ىفن ىف « دحللا » ماظنلا اوعباتو ليبسلا

 مدع ت داهشا نود ناحصب ةعحرلاو فالطل | نا ثحت

 ةملك _ ماتخ ةملك _ ةراضملا دصق دنع ةعحرلا نالطب
 ءاتفالا ىف
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